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

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

КОНФЕРЕНЦІЯ
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»
2017
освіти і науки України спільно з
«СИСТЕМА ОСВІТИ - ЦЕ КЛЮЧОВА Міністерством
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарТОЧКА УСПІХУ У НАШІЙ ДЕРЖАВІ»
ства України
ГЕННАДІЙ ЗУБКО

23 листопада 2017 року
за підтримки шведсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні»
проведено конференцію на тему “Україна на
шляху децентралізації освіти” організована.
Конференція стала платформою для дискусій
між розробниками реформ та практиками
на місцевому рівні. Більш ніж 400 учасників
з департаментів (управлінь, відділів) освіти
ОДА та РДА, об’єднаних територіальних
громад, ЦОВВ, директорів ЗНЗ / опорних шкіл,
представники громадськості та міжнародних
організацій / проектів МТД взяли участь в
обговоренні.
Учасники заходу розглянули перебіг реформи
децентралізації в системі загальної середньої
освіти (висвітлили здобутки, ідентифікували
основні перепони, окреслили подальші кроки)
та інтенсифікували діалог між усіма акторами в
процесі секторальної реформи.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
УЗАГАЛЬНЕНІ ТА РОЗМІЩЕНІ
НА САЙТІ ПРОЕКТУ:
HTTP://SKLINTERNATIONAL.ORG.UA/UA/
REFORM/

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

ЗАПИСИ УСІХ ПАНЕЛЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
«УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

ФОРМУЛУ РОЗПОДІЛУ ОСВІТНЬОЇ
СУБВЕНЦІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО
У кінці 2017 року Уряд ухвалив рішення щодо затвердження нової формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.
Формула враховує такі показники як кількість учнів, особливості території і відповідає вимогам Бюджетного кодексу, де визначено, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці з
нарахуваннями педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ФОРМУЛИ
ВІДЕО
ОБГОВОРЕННЯ
ФОРМУЛИ

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Станом на 31 грудня 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

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»

17 жовтня 2017 року
натисніть щоб переглянути

м. Ужгород, 15 учасників

18 жовтня 2017 року
натисніть щоб переглянути

м. Івано-Франківськ, 46 учасників

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
За звітний період на базі Навчально–методичного центру зі збору, систематизації та тиражування кращих практик управління освітою в громадах (Дунаєвецька міська ОТГ) проведено
ряд семінарів у яких взяли участь більш ніж 70 представників об’єднаних територіальних громад
з різних областей України (Хмельницька область, Чернігівська, Чернівецька, Миколаївська).
Участь у семінарах з ефективного управління освітою в громадах беруть в першу чергу
начальники та головні спеціалісти відділів освіти ОТГ, керівники навчальних закладів.

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА
З ОБМІНУ ДОСВІДОМ
Ми постійно оновлюємо платформу і додаємо нові практики. На кінець грудня база даних
налічувала 33 практики з ефективного управління освітою в громадах. Кожна краща практика
містить опис практики, аналіз проблеми, яку вона має на меті вирішити, підхід, досягнутий результат, а також опис ризиків. Від початку існування платформи кількість відвідувань становить
близко 500 тис.
30 листопада кращі практики управління освітою Дунаєвецької міської ОТГ та Новоукраїнської міської ОТГ, що розміщені на он–лайн платформі кращих практик, отримали відзнаки
конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017 році за програмою Ради Європи
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
Практика Дунаєвецької міської ОТГ щодо створення методичного кабінету та забезпечення методичного супроводу в навчальних закладах визнана найкращою, відзначено дипломом за І місце та кристалом переможця за
темою «Співробітництво територіальних громад».
Отримані громадами відзнаки є додатковим підтвердженням якості практик представлених на он–лайн платформі «Кращі практики управління освітою в громадах»
та їх актуальності для громад на рівні усієї України.

ДОДАВАЙТЕ СВОЇ ПРАКТИКИ ТА
ОТРИМУЙТЕ ЗАОХОЧЕННЯ!

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЕКСПЕРТНА ГРУПА
У FACEBOOK
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 грудня кількість учасників групи складало 350ч.
За останній квартал 2017 року піднімалось чимало актуальних питань на обговорення
у рамкакх групи, зокрема питання якості освіти, результати децентралізації освіти за 2017 рік,
досвід Польщі з питань децентралізації освіти, за результатами навчальних поїздок, та ін.
Також учасники групи завантажують цікаві статті щодо питань управління освітою, досвід інших країн та обговорюють нові практики, що з’являютсья на Онлайн платформі.

БАЖАЮЧИМ СТАТИ УЧАСНИКОМ ГРУПИ
ТРЕБА ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/125287518060774/

ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

НАВЧАЛЬНІ ПОЇЗДКИ
КОМАНД ОСВІТЯН ДО ПОЛЬЩІ
Навчальні візити організовуються у співпраці з програмою U-LEAD та Фондом Солідарності PL.
Навчальний візит - це можливість українських команд освітян дізнатись про зміни та реформи, які
Польща здійснила, і побачити результати цих змін. Кожен день навчального візиту закінчується сесією рефлексії, під час якої учасники обговорюють результати. Це допомагає краще зрозуміти перспективи розвитку освіти в Україні, налагодити діалог та професійне партнерство у групах.

Візит команди освітян
Івано-Франківської області

Візит команди освітян
Полтавської області

18-22 листопада 2017 року
Поморське воєводство, Польща

09-16 грудня 2017 року
Опольське воєводство, Польща

ФІНАНСОВА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

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 презентували звіт щодо реформи фінансів ОМС.

ЗАВАНТАЖИТИ
ЗВІТ ТИСНИ

ВІДЕОЗАПИС ПРЕЗЕНТАЦІЇ
МОЖНА ПОДИВИТИСЯ
КЛІКНУВШИ НА
ЗОБРАЖЕННЯ

Частина 1

Частина 2
Частина 3

ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЇ ОТГ
В умовах всеохоплюючої реформи децентралізації, щойно створені об’єднані громади
мають критичну потребу продемонструвати свої компетенції та ефективність, щоб заручитися
довірою місцевих громад та центральних органів влади, що вони дійсно здатні виконувати
функції, які отримали після об’єднання. Для цього нові місцеві органи влади повинні мати
потужну платформу, на якій можуть бути представлені та вирішені їхні інтереси та виклики.
З цією метою і була створена Асоціація об’єднаних територіальних громад. У зв’язку з цим
Шведсько-український проект розпочав співпрацю з Асоціацією ОТГ з метою використання
досвіду та технічних знань SALAR та SKL International, щоб допомогти Асоціації ОТГ втілити
в життя свої стратегічні цілі на наступні роки.
SALAR та SKL International мають великий досвід у таких сферах, як місцеве
самоврядування, розвиток регіональної і місцевої демократії, децентралізації.
Скандинавські країни мають визначний досвід місцевого самоврядування – приміром,
Швеція має понад 150-літню історію децентралізації влади і надає більшість послуг своїм
громадянам на місцевому рівні.
		

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НОВОЇ АСОЦІАЦІЇ ОТГ
Перший спільний захід
03 грудня 2017 року

БІЛЬШЕ
ІНФОРМАЦІЇ ТУТ

Більше новин на нашому веб-сайті

ЗМІ ПРО НАС

ЦІКАВІ СЮЖЕТИ, СТАТТІ ТА ІНШІ
МАТЕРІАЛИ У НАС НА САЙТІ

ПУБЛІКАЦІЇ
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