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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ

https://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/posts/1528798647264797?__tn__=-R
https://www.youtube.com/watch?v=jAKT7egLdNU


ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

https://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/posts/1601080250036636?__tn__=-R
https://www.facebook.com/pg/SKLInternational.org.ua/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/?v=423858308375151
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg8tedeYfNHsEJXEqyozd7PSlb-7J2hiu
https://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/?ref=bookmarks
http://wiki.sklinternational.org.ua/


ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

https://www.facebook.com/groups/1771027246495742/permalink/2259805237617938/
http://sklinternational.org.ua/ua/2019fiscalpresentation/


ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЇ ОТГ

https://hromady.org/звіт-асоціації-отг-про-діяльність-у-2018-р/
https://hromady.org/дайджести/дайджест-подій/
https://hromady.org/дайджести/фінансовий-вісник/
https://hromady.org/10638-2/?fbclid=IwAR1f9hxW5b8cidF0BHeBT0BGmKVFgp2Nb_L2IVILoOZCAI7qYmuqmT8ba7g
https://hromady.org/опитування/
https://hromady.org/тематичні-та-секторальні-платформи/


ПУБЛІКАЦІЇ

Децентралізація задля 
демократії – Україна 2014-2017

Шведсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні»

Decentralisation
for Democracy – Ukraine 2014-2017

Swedish-Ukrainian project ‘Support to Decentralisation in Ukraine’

Контакти 
За більш детальною інформацією про Шведсько-Український 

проект «Підтримка децентралізації в Україні» звертайтесь, 
будь-ласка,  до контактних осіб: 

Ерік Фааксгард, Керівник проекту 
SKL International – Швеція

Тел.: + 46 8 452 75 41
Е-mail: erik.faxgard@skl.se 

Єва Калнінья, Старший експерт 
SKL International – Україна

Тел.: +38 (067) 323 80 51
E-mail: ieva.kalnina@apollo.lv

Костянтин Гаврилов, Співробітник 
SKL International – Україна 

Тел.: +38 (067) 234 55 67
E-mail: khavrylov@gmail.com 

Contact
For more information on the Swedish-Ukrainian 
project ‘Support to Decentralisation in Ukraine’, 
please contact: 

Erik Faxgård, Project Leader 
SKL International – Sweden
Phone: + 46 8 452 75 41
E-mail: erik.faxgard@skl.se 

Ieva Kalniņa, Senior Representative 
SKL International – Ukraine 
Phone: +38 (067) 323 80 51
E-mail: ieva.kalnina@apollo.lv 

Kostiantyn Gavrylov, Project Offi  cer 
SKL International – Ukraine 
Phone: +38 (067) 234 55 67
E-mail: khavrylov@gmail.com

Партнери проекту
SALAR несе загальну відповідальність за проект і 

реалізовуватиме проект через свою дочірню компанію – 
SKL International. 

SKL Іnternational відповідає за управління, планування та 
здійснення заходів проекту в тісному діалозі з ключовими 

стейкхолдерами в Україні. SKL Іnternational створить 
українсько-шведський секретаріат і управлятиме діяльністю 

проекту від імені SALAR.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України є головним 

партнером проекту. Діяльність і заходи проекту відповідатимуть 
потребам і пріоритетам Міністерства.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство фінансів України

Sida – Шведське агентство міжнародного розвитку – здійснює 
фінансову підтримку проекту.

Project stakeholders
SALAR has the overall responsibility for the project and will 
implement the project through its subsidiary, 
SKL International. 

SKL International is responsible for managing, planning and 
implementing project activities in close dialogue with key 
stakeholders in Ukraine. SKL International will manage 
the Swedish-Ukrainian secretariat and project activities 
on SALAR’s behalf. 

The Ministry of Regional Development, Construction and 
Municipal Economy of Ukraine is the main counterpart 
in the project. Project activities will respond to the needs 
and priorities of the Ministry. 

The Ministry of Education and Science of Ukraine

The Ministry of Finance of Ukraine

Sida – the Swedish International Development Cooperation 
Agency – serves as funder of the project.
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методичні рекомендації щодо створення

системи управління освітою
об‘єднаних територіальних громад
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більШ детальнУ інФормаціЮ щодо діяльності ПроектУ
ви моЖете ЗнаЙти на наШих каналах та сторінках
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Місцеве самоврядування в країнах 
Скандинавії та Балтії

Скандинавський шлях реформи 
ОМС

Стратегія розвитку освіти  
в громаді

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

Децентралізація освіти у Польщі. 
Досвід для України

Фінанси освіти в Україні: окремі 
стратегічні питання  

Оцінка впливу децентралізації на 
прозорість та ефективність  
публічних видатків

Фінансова децентралізація та 
реформа фінансів органів місцевого 
самоврядування реорганізація 
державного сектору в Україні  

Міфи та правда  
про освітню реформу

http://sklinternational.org.ua/ua/library/


ПІДПИСУЙТЕСЯ НА НАШІ КАНАЛИ В 
СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

ТА
БУДЬТЕ В КУРСІ ОСТАННІХ ПОДІЙ

More Detailed information on project activities you can 
find on our social media channels
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ВЕБ-РЕСУРСИ:

Офіційний сайт з питань децентралізаціїСайт проекту  
sklinternational.org.ua

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАШИМИ КАНАЛАМИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

Інститут
Громадянського
Суспільства

http://sklinternational.org.ua/ua/library/
https://decentralization.gov.ua/en/mainmonitoring
https://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/
https://issuu.com/swedendspukraine
https://www.youtube.com/channel/UCgN9EBYCEKetkHX_Zw_fUdw/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0
https://www.slideshare.net/ssuser14ec05



