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методичні рекомендації щодо створення

системи управління освітою

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

2015
2015
2015

Місцеве самоврядування в країнах
Скандинавії та Балтії

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

Децентралізація освіти у Польщі:
досвід для України

Скандинавський шлях реформи
ОМС

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ

Слідкуйте за нами у Facebook:
https://www.facebook.com/DSPUkraine/
За лайк та поширення отримуйте подарунок крутий настінний календар-планер!
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Фінанси освіти в Україні: окремі
стратегічні питання

Децентралізація освіти
у Польщі: Досвід 25 років

2018 ПЛАНИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТИ
Розбудова інституційної спроможності
МОН за темами:
Підтримка
створення
інструментів
моніторингу,
бюджетного
процесу
на національному рівні та процедур
складання бюджету на місцевому рівні
Підтримка розробки законопроектів,
зокрема у частинах, що стосуються
фінансів та управління нового Закону
про середню освіту, відповідних постанов
КМУ та МОН
Зміцнення потенціалу МОН в управлінні,
моніторингу та плануванні фінансування
освіти, і особливо щодо впровадження
формули розподілу освітньої субвенції
Підтримка асоціацій органів місцевого
самоврядування у сфері фінансування
освіти, щоб зміцнити їх здатність

представляти інтереси своїх членів,
шляхом діалогу з Урядом України
Робота на місцевому та регіональному
рівні:
Підтримка нових ОТГ з встановлення
функції освіти та підготовки і проведення
оптимізації шкільних мереж
Підготовка методичних рекомендацій та
типових документів
Впровадження
стратегії
зміцнення
потенціалу в галузі освіти (натисніть, щоб
переглянути)
Визначення відповідних партнерів для
передачі результатів, процесів та методів
проекту. Розробка інституційних дорожніх
карт та їх впровадження

ФІСКАЛЬНА
ЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Завершення розробки підходу щодо збору даних на
субнаціональному рівні, систематизація та обмін
даними для моніторингу та аналітичних цілей
Аналіз фінансів АТО за 2014, 2015, 2016, 2017 роки:
доходи та витрати
Розбудова спроможності персоналу Мінрегіону, Мінфіну
та інших відповідних органів, таких як Асоціація ОМС, у
сферах збору даних, аналізу та формування політики на
основі фактичних даних
Створення спільного бачення моніторингу реформи
децентралізації Мінрегіоном та Мінфіном
Підтримка фіскальної децентралізації, пов’язаної з
роботою Центрального офісу реформ при Мінрегіоні

КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМИ
Посилення спроможності регіональних ЗМІ
у сфері децентралізації освіти
Промоція досвіду інших країн
Поширення інформації про реформи
та
найкращі
практики
об’єднаних
територіальних громад
Підтримка агентів змін на регіональному
рівні, у тому числі фахівці з комунікації
Комунікація діяльності та результатів роботи
проекту

ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЇ ОТГ
Посилення легітимності та членської бази Асоціації з метою
отримання статусу асоціації, ідповідно до українського
законодавства
Розвиток потенціалу, тренінги та консультативна підтримка,
з метою підтримки Асоціації представляти своїх членів та
здійснювати активне та доказове лобіювання та адвокацію
на національному та регіональному рівнях
Підтримка з організації та надання послуг членам Асоціації
Впровадження та здійснення інституційних та організаційних
змін, які б допомогли Асоціації ефективно та демократично
функціонувати

ПІДТРИМКА
ПАРЛАМЕНТСЬКИХ
КОМІТЕТІВ
Підтримка у організації засідань
Комітету «поза домом» з метою
презентації конкретних викликів або
прикладів подій, що відбуваються в
регіонах України.
Ознайомлення з європейськими
практиками шляхом навчальних
візитів, тематичних досліджень,
аналітичних документів, звітів тощо
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ПІДПИСУЙТЕСЯ НА НАШІ КАНАЛИ В
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ТА
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Платформа з кращими
практиками управління освітою
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Департамент освіти і науки ОДА
Хмельницької області

