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Децентралізація задля демократії —
Україна
Шведсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні»

ОЗНАЙОМЧИЙ ВІЗИТ
ДО ШВЕЦІЇ
Ознайомчий візит до Королівства Швеція для Комітету Верховної Ради України з питань
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

Візит до Швеції мав на меті не тільки ознайомити делегацію з системою врядування та процедурами конкретної країни-члена ЄС (Швеції) з питань місцевого самоврядування, а й надав можливість членам делегації провести дискусії щодо подальшого просування реформи місцевого самоврядування в Україні.
Метою навчального візиту було надання членам делегації загального огляду діяльності Парламенту Швеції з виконання своїх представницьких, законодавчих та наглядових функцій. В ході
візиту було розглянуто специфічні питання законодавчого процесу, побудови діалогу, прозорості,
підзвітності та етики. Особливу увагу приділено питанням відносин Парламенту з установами місцевого та регіонального рівнів.
Іншою складовою візиту було ознайомлення з конкретним досвідом Швеції щодо політичної,
адміністративної та фінансової децентралізації, зокрема, з розподілом повноважень між різними
рівнями влади, з механізмами побудови громадської довіри, підзвітності та прозорості. В ході візиту
розглянуто практики та процедури комунікації між Урядом, Парламентом та місцевою владою.

З матеріалами (фотографії, презентації,
новини, порядок денний та ін.) ознайомчого візиту можна ознайомитись відвідавши наш веб-сайт:
http://sklinternational.org.ua/ua/ розділ «Бібліотека»

КОМІТЕТ ВРУ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ПРО ОЗНАЙОМЧИЙ ВІЗИТ
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
12 червня 2017 року
Делегація народних депутатів України ознайомилася з
досвідом організації місцевого самоврядування Швеції

Сайт Комітету Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування
14 червня 2017 року
В рамках ознайомчого візиту народні депутати України
- члени Комітету, працівники секретаріату Комітету
та представники всеукраїнських асоціацій органів
місцевого самоврядування відвідали Парламент Швеції
- Ріксдаг, де мали змогу ознайомитись з діяльністю
законодавчого органу влади, його комітетів та
законодавчим процесом
Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
14 червня 2017 року
Триває візит делегації українських парламентаріїв до
Швеції

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
15 червня 2017 року
Делегація українських парламентаріїв ознайомилася із
інститутом омбудсмена парламенту Швеції

Більше інформації про ознайомчий візит ви можете знайти
на нашій сторінці у Facebook та веб-сайті Проекту

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

РОЗРОБКА ФОРМУЛИ РОЗПОДІЛУ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ
У березні 2017 року створено Робочу групу з розробки формули розподілу освітньої субвенції на 2018
рік. Робочу групу очолює заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей, до складу входять представники
МОН, Мінфіну, Мінрегіону, Інституту освітньої аналітики, обласних департаментів освіти, всеукраїнських
асоціацій ОМС та шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні».

Протягом звітного періоду Проект працював над розробкою формули
розподілу освітньої субвенції, підготовкою інструменту, що симулює
розподіл освітньої субвенції, а також проектом Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».
Під час засідань Робочої групи (РГ) обговорювалися питання математичного вираження формули
розподілу освітньої субвенції на 2018 рік, методологія обчислення зарплатного компоненту формули (середня вартість обов’язкових складових заробітної плати вчителів), методологію обчислення
зарплатного компоненту формули для педагогічних працівників, оплата праці яких не передбачає проведення занять, визначення коефіцієнту
розрахункової наповнюваності для усіх адмін-тер.
од. України, що отримують субвенцію до місцевого
бюджету
29 червня 2017 року на заключному засіданні РГ фінальні варіанти
проекту постанови КМУ «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» та файлу симулятора
розподілу освітньої субвенції Міністерству освіти і науки України з
метою проходження усіх необхідних процедур погодження та подання на розгляд КМУ. Крім того було презентовано та узгоджено календар роботи над застосуванням формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами до кінця 2017 року

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Станом на 01 липня 2017 року участь у 16 семінарах взяли:
569 учасників (представники громад, ОДА, РДА, інститутів післядипломної педагогічної освіти, директори
шкіл та ін.) з Житомирської, Полтавської, Дніпропетровської, Волинської, Одеської, Рівненської, Львівської,
Тернопільської, Херсонської, Миколаївської, Чернігівської, Чернівецької, Вінницької, Черкаської,
Запорізької та Кіровоградської областей

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ВИЇЗНІ СЕМІНАРИ У ФОРМАТІ «РІВНИЙ РІВНОМУ»

«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ОТГ.
ВІД СТВОРЕННЯ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ
ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ШКІЛ»
24 травня 2017 року
м. Кропивницький

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА З
ОБМІНУ ДОСВІДОМ

ЕКСПЕРТНА ГРУПА У
FACEBOOK
У червні було розпочато нову ініціативу Проекту з метою посилення спроможності освітян, представників органів управління освітою громад та інших зацікавлених сторін. Це експертна група у мережі Facebook “Кращі практики управління освітою в ОТГ. Експертне обговорення” де будуть проводитися тематичні дискусії з питань управління освітою в громадах.
14 червня відбулась експертна зустріч у Києві з метою розробки стратегії та фасилітації Facebook групи та було розподілено обов’язки. Учасниками зазначеної групи вже є представники Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА,
представники навчально-методичного центру з вивчення та тиражування кращих практик на
базі Дунаєвецької громади Хмельницької області та багато інших. Станом на кінець червня
кількість учасників групи складало 81.

ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ ЗА УЧАСТІ ПОСЛА ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ МАРТІНА ХАҐСТРЬОМА

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРЕДСТАВНИКІВ
ОБЛАСНИХ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ
ГРОМАД У СФЕРІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
25-27 квітня 2017 року
Дунаєвецька ОТГ

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ «ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ОСВІТОЮ В ОТГ»

УЧАСНИКИ ТРЕНІНГІВ ПРОВОДЯТЬ ЗАХОДИ З
ЕФЕКТИВНИОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У СВОЇХ ОБЛАСТЯХ
11 травня 2017 року
Семінар-тренінг «Створення ефективної моделі методичного супроводу в ОТГ
Запоріжжя

09 червня 2017 року
Семінар з ефективного управління освітою в ОТГ
Миколаїв

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ОСВІТИ

ПРОЕКТ НА БАЗІ ЛМГО “ЦЕНТР ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ” РОЗПОЧАВ
АПРОБАЦІЮ РОЗРОБОКИ СТРАТЕГІЇ ОСВІТИ В ГРОМАДАХ ЛЬВІВСЬКОЇ,
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ І ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
31 травня 2017 року
Волебаранецька ОТГ, Львівська область

Обговорення результатів досліджень,
щодо бачення учасників навчально-виховного процесу ситуації системи освіти в громаді та напрямків її розвитку

06 червня 2017 року
Золотопотіцька ОТГ
Тернопільська область

Експерти
шведсько-українського
проекту «Підтримка децентралізації
в Україні» допомагають розробити
стратегію освіти

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Систематизація даних доходів та видатків
адміністративно-територіальних одиниць
Команда експертів Проекту з питань Фінансової
децентралізації працювала над оновленням
аналізу видатків адміністративно-територіальних
одиниць за 2014-2016 роки у зв’язку з деякими
уточненнями від Міністерства фінансів України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України,
інших партнерів та експертів. Крім того, експерти
написали методологічну записку щодо використаного підходу при аналізі видатків адміністративнотери-торіальних одиниць за 2014-2016 роки.
Місцеві бюджети
• Місцеві експерти Проект у з питань фінансів Юрій Джигір та Катерина
Майнзюк підготували інформацію щодо місцевих бюджетів з метою подальшого аналізу, що є необхідним для моніторингу реформи децентралізації
• Експерти Національного офісу реформ, Анна Кузьменкота Ігор Герасимчук працювали над аналізом місцевих доходів за 4 місяці 2017 року
• Експерти Національного офісу реформ також проаналізували міжбюджетні трансферти за 4 місяці 2017 року. Цей аналіз включає базову субвенцію, освітню, медичну, інфраструктурну субвенції, а також додаткову на
школи та охорону здоров’я
• Експерти Національного офісу реформ проаналізували місцеві доходи та
адміністративні видатки у 2016 році, включаючи рівень сільських муніципалітетів та маленьких міст (близько 12 тис. бюджетів)
• Експерти Національного офісу реформ працювали над підго-товкою аналітичних матеріалів щодо виконання бюджетів вісьма областями (Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Сумська,
Херсонська та Чернігівська) та 113 об’єднаними територіальними громадами
• Експерти Національного офісу реформ підготували аналітичні та візуальні матеріали щодо залишків коштів загального фонду, що передбачалися для бюджетів об’єднаних територіальних громад та 177 міст обласного
значення

Публікації щодо фіскальної децентралізації можна знайти
на нашому сайті у розділі - Фінанси

ІНШІ ЗАХОДИ

Участь у виставці-презентації організацій, що надають
технічну, аналітичну та консультативну допомогу
Верховній Раді України
16-17 травня 2017 року
Інформаційний ярмарок – 2017

Чернівці
19 травня 2017 року
Презентація онлайн платформи «Кращі практики
управління освітою в ОТГ» для Чернівецьких ОТГ

Слобожанська ОТГ
22 травня 2017 року
Збір кращих практик управління освтою в громадах
Дніпропетровщини

НШІ ЗАХОДИ

Рада Європи
23 травня 2017 року
«Реформування системи підготовки кадрів органів
місцевого самоврядування в Украіні»
Шведсько-український проект «Місцеве самоврядування
і верховенство права в Україні»
25-26 травня 2017 року
Семінар «Застосування інструментів ґендерного
аналізу та ґендерних підходів в діяльності органів
місцевого самоврядування України»
Шведсько-український проект «Підтримка децентралізації
в Україні» (SKL International), Програма Агентства США з
міжнародного розвитку USAID «РАДA: відповідальність,
підзвітність,
демократичне
парламентське
представництво»
29 травня 2017 року
Виїзне засідання «круглого столу» на тему: «Практика
застосування Закону України «Про добровільне
об’єднання тери-торіальних громад» на прикладі
територіальних громад Хмельницької області» ічні
слухання щодо реформування середньої освіти

Шведський міжнародний центр місцевої демократії
31 травня 2017 року
Семінар на тему: «Місцеві політичні лідери – підтримка
жінок в політиці»

Більше новин на нашому веб-сайті

ЗМІ ПРО НАС

Подільські Вісті
04 травня 2017 року
Ефективне управління освітою в ОТГ

Інтернет видання «Актуально»
26 квітня 2017 року
Реалізувати освітні реформи тергромадам стане легше

Інформаційне агентство «Перша Міська»
Українська Правда,
26 квітня 2017 року
Посол Швеції відвідав Хмельниччину

Інтернет видання «Поділля News»
25 квітня 2017 року
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