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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

РОЗРОБКА ФОРМУЛИ РОЗПОДІЛУ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України у співпраці з Міністерством фінансів України та за підтримки
шведсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні”, підготувало нову формулу
розподілу освітньої субвенції.
Нова формула представляє радикальний відхід від формули, яка використовувалася в Україні
протягом останніх 15 років, та ґрунтується на таких освітніх стандартах, як навчальні плани, заробітна плата вчителів та нормативна наповнюваність класів.
Аналітична підтримка Шведсько-українського проекту включала:
- підготовку симулятора формули на основі таблиць Excel;
- допомогу в підготовці проекту постанови Уряду про затвердження формули на законодавчому
рівні;
- підготовку обґрунтування формули та її розширеного опису з усіма технічними деталями.
Разом з цим продовжується процес децентралізації – 29 жовтня пройшли вибори в близько 201 новоствореній об’єднаній територіальній
громаді (ОТГ). Уряд прийняв рішення про встановлення прямих фінансових відносин з усіма новими адміністративно-територіальними
одиницями, тобто вони одержуватимуть освітню субвенцію для своїх
шкіл. Це обумовило необхідність зібрати інформацію про ці нові ОТГ
та райони, на території яких вони утворені та ввести відповідні дані в
програму-симулятор. Це завдання є складним і з очевидних причин
має здійснюватися шведсько-українським проектом, за підтримки
МОН. Це було зроблено, та новий розрахунок освітньої субвенції був
направлений до МОН для подачі до Мінфіну на погодження до другого читання Закону про Бюджет 2018. Наступним кроком буде збр інформації та оновлення програми-симулятора з урахуванням 51 ОТГ,
які будуть створені у грудні 2017 та повинні бути включені до субвенції до третього читання Закону про Бюджет 2018.
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СТВОРЕННЯ НОВОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Державна інспекція навчальних закладів України спільно зі Шведсько-українським
проектом працює з над механізмами реалізації Закону України «Про освіту» щодо
створення нового органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його
триторіальних підрозділів на базі Державної інспекції навчальних закладів України,
а також підготовкою стандартів із забезпечення якості освіти
За результатами проведених зустрічей було
узгоджено, що першочерговим кроком з імплементації
зазначених положень Закону України «Про освіту»
повинна стати розробка концепції трансформації
системи державного нагляду (контролю) в систему
забезпечення якості освіти. Наступним кроком на
довгострокову перспективу стане розробка стандартів із забезпечення якості освіти

Пропозиції щодо подальшої спільної роботи:
проаналізувати наявні на сьогодні цінності навчальних
закладів; сформувати експертні групи та проведення
тематичних семінарів. Дана робота в Україні має спиратися на міжнародний досвід, серед якого особливий
інтерес становить передача багаторічних напрацювань для застосування на українському ґрунті.

CТРАТЕГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В ГРОМАДАХ

ПОВНА ВЕРСІЯ НА НАШОМУ САЙТІ

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Станом на 01 листопада 2017 року участь у 19 семінарах взяли близько:
650 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, Кіровоградської, Донецької, Закарпатської та Івано-Франківської областей

За звітний період було проведено семінари у Донецькій,
Закарпатській та Івано-Франківській областях

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»

ВІД А ДО Я. ПОВНИЙ ЗАПИС СЕМІНАРУ

Decentralization for Democracy – Ukraine
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, 18 ЖОВТНЯ 2017

ЧАСТИНА 1

More Detailed information on project activities you can
find on our social media channels

ЧАСТИНА 2

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Посібник з ефективного управління освітою в об’єднаних територіальних
громадах «Нова школа у нових громадах» підготовлений на основі матеріалів,
отриманих у процесі діяльності експертів шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» спільно з Міністерством освіти і науки України
та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
та видано за кошти U-LEAD

ЗАВАНТАЖИТИ МОЖНА ТУТ!

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР
На базі Дунаєвецької (міської) громади Хмельницької області, яка
має успішні напрацювання з управління освітою, створено Навчально-методичний центр з вивчення і тиражування кращих практик. Центр надає
консультації з різних практичних питань, пов'язаних з управлінням освіти.
Щомісяця, Центр відвідують до 30 громад з інших областей.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА З
ОБМІНУ ДОСВІДОМ
Експертами проекту була розроблена спеціальна структура опису практик у сфері освіти і алгоритм верифікації, які розміщуються на
загальнодоступній он-лайн платформі, що дозволяє тиражувати їх в
інших областях.Сьогодні, зареєстрованими користувачами платформи
стали представники освітньої сфери всіх 24 областей України. Платформа
має понад 100 тис. відвідувань від початку роботи.
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ЕКСПЕРТНА ГРУПА У
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Експертна група у мережі Facebook “Кращі практики управління освітою в ОТГ. Експертне обговорення” де проводяться тематичні дискусії з питань управління освітою в громадах.
Учасниками зазначеної групи 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 жовтня кількість учасників групи складало 250ч.

НАВЧАЛЬНІ ПОЇЗДКИ КОМАНД ОСВІТЯН ДО ПОЛЬЩІ
У СПІВПРАЦІ З U-LEAD ТА ФОНДОМ СОЛІДАРНОСТІ

Звіт команди освітян
Житомирської області
22-28 жовтня 2017 року
Великопольське воєводство, Польща

Звіт команди освітян
Запорізької області
07-13 жовтня 2017 року
Сілезьке воєводство, Польща

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ОТГ
РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ОСВІТИ

ПРОЕКТ НА БАЗІ ЛМГО “ЦЕНТР ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ” СПРИЯВ
РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЙ ОСВІТИ В ГРОМАДАХ ЛЬВІВСЬКОЇ,
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ І ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ВОЛЕБАРАНЕЦЬКА ОТГ,
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДУНАЄВЕЦЬКА ОТГ,
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Зі стратегією можна
ознайомитися ТУТ

Зі стратегією можна
ознайомитися ТУТ
ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ОТГ,
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Зі стратегією можна
ознайомитися ТУТ
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ОСВІТА В ОТГ. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

Запитання і відповіді
У чому відмінні підходи і функції управління освітою в
РДА і громадах?

Запитання і відповіді
Комунікація в ОТГ

Запитання і відповіді
Як організувати позашкілля в ОТГ?

Запитання і відповіді
Прийняття на роботу працівників освіти
та трудові книжки

Запитання і відповіді
Чому ОТГ мають на сьогодні повне право управління
навчальним процесом і навчальними закладами?

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Презентація:
«Реформа
фінансів
органів місцевого самоврядування та
реорганізація державного сектору в
Україні у 2014-2016 роках»
Команда експертів Проекту з питань
Фінансової децентралізації Тоні Левітас
та Ясміна Джийкіч у приміщенні Київської
школи економіки 30 жовтня 2017 року
презентували ЗВІТ щодо реформи фінансів
ОМС.
Клікайте по зображенню щоб подивитися
запис презентації!

Частина 1

Частина 2

Частина 3

Більше новин на нашому веб-сайті

ЗМІ ПРО НАС

5 канал
30 жовтня 2017 року
Децентралізація в освіті | Час Можливостей
ТРК»ВІНТЕРА»
26 жовтня 2017 року
Інтерв’ю експерта шведсько-українського проекту про
децентралізацію освіти

ТРК»ВІНТЕРА»
20 жовтня 2017 року
Чому потрібно змінювати підходи організації навчально
-виховного процесу на селі?

МОН України
19 жовтня 2017 року
Запорізькі освітяни пройшли стажування у Польщі

BESKID LIVE
12 жовтня 2017 року
Навчальний візит освітян Запорізької області до
Польщі

ПУБЛІКАЦІЇ

Децентралізація задля
2014-2017
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методичні рекомендації щодо створення

системи управління освітою

Місцеве самоврядування
в країнах Скандинавії та
Балтії

Децентралізація освіти у
Польщі: досвід для України

Децентралізація задля демократії — Україна

2014 — 2017

станом
на 22 лютого 2016 року

об‘єднаних територіальних громад

http://sklinternational.se/projects/project/support-to-decentralisation-in-ukraine
https://www.facebook.com/DSPUkraine/
більШ детальнУ інФормаціЮ щодо діяльності ПроектУ
ви моЖете ЗнаЙти на наШих каналах та сторінках

Посібник з ефективного управління
освітою в ОТГ«Нова школа у нових
громадах»
2015
2015
2015

Скандинавський шлях
реформи ОМС

Інститут
Інститут
Інститут
Громадянського
Громадянського
Громадянського
Суспільства
Суспільства
Суспільства

Фінанси освіти в Україні:
окремі стратегічні питання

Децентралізація освіти
у Польщі: Досвід 25 років

2017
П Л А Н И

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ
Розбудова інституційної
спроможності МОН та ІОА за темами:
Систематизація даних,
Розробка освітніх індикаторів, їх
використання та аналіз освіти
Підготовка пропозицій щодо змен
шення кількості статистичних звітів
Створення бази моніторингу
опорних шкіл
Управління проектами / грантами
Розробка формули розподілу
освітньої субвенції на 2018 рік
Розробка порядку використання
коштів освітньої субвенції для
інклюзивної освіти на 2017 рік

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Завершити збір, систематизацію та поширити
інформацію для аналітичних цілей
Здійснити аналіз місцевих доходів та видатків
за 2014, 2015, 2016 роки
Підтримка просування реформи фінансів
охорони здоров’я
Підтримка покращення системи місцевих
податків, зокрема, податку на нерухомість
Створення спільної рамки моніторингу реформи
Мінрегіоном та Мінфіном
Підтримка роботи з фінансової децентралізації
Центрального офісу реформ при Мінрегіоні

Робота на місцевому
та регіональному рівнях:
Розбудова інституційної
спроможності ОТГ Хмельницької
області з питань стратегічного
планування
Проведення загальнонаціональної
кампанії з підвищення
спроможності громад у створенні
та покращенні системи управління
освітою
Створення бази для навчання та
обміну знаннями між ОТГ

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ
Підтримка розбудови
інституційної спроможності
регіональних ЗМІ в сфері
децентралізації освіти
Промоція досвіду інших країн
Комунікація діяльності та
результатів роботи проекту
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2014—
—2017
2017
Decentralizationfor
forDemocracy
Democracy ––Ukraine
Ukraine 2014
2014——2017
2017
Decentralizationfor
forDemocracy
Democracy– –Ukraine
Ukraine 2014
Decentralization

ВЕБ-РЕСУРСИ

Міністерство освіти
і науки України

Платформа з кращими практиками
управління освітою в ОТГ
wiki.sklinternational.org.ua

Сайт проекту
Sklinternational.org.ua
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СЛІДКУЙТЕ
НАШИМИ
КАНАЛАМИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Департамент освіти і науки
ОДА Хмельницької області

