ЕКСПРЕС ЗВІТ
Жовтень 2019
Метою поточного Експрес звіту є узагальнення заходів, результатів
та продуктів діяльності Проекту у жовтні 2019 року

Фінансова децентралізація
•

Експерт Проекту Тоні Левітас презентував звіт „Реформа врядування на субнаціональному рівні та фінанси
органів місцевого самоврядування в Україні: 2014-2018
роки“ у рамках заходу організованому програмою
U-Lead та за участі представників проекту Dobre та
Logica
• 29 жовтня експерт Проекту Ясміна Джикіч презентувала вищезазначений звіт щодо результатів фіскальної
децентралізації у форматі онлайн для представників
громад-членів Асоціації ОТГ. Участь у вебінарі взяло
більше 100 представників з майже 80 громад .
• 24 жовтня експерти Проекту зустрілися з заступником
Міністра фінансів України Геннадієм Плісом, який відповідає за місцеві бюджети. За результатами зустрічі
домовлено, що Проект надасть підтримку Міністерству
щодо системи вирівнювання.
• Експерт Центрального офісу реформ Ігор Герасимчук
працював за наступними напрямками:
-- Аналіз
фінансових
даних
органів
місцевого
самоврядування (як доходів, так і видатків), за 8 місяців
2018 та 2019 рр. з ключовими показниками. Аналіз, як
правило, супроводжувався розробкою графічних матеріалів.
-- Участь у підготовці щомісячної брошури “Моніторинг
процесу децентралізації влади та реформи місцевого
самоврядування” з показниками за 8 місяців 2018 та
2019 рр., включаючи нові діаграми та інформацію.
-- Участь у робочій групі щодо розробки індикаторів всеохоплюючої оцінки майбутніх та вже створених ОТГ.

-- Участь у підготовці пропозицій до проекту Бюджету
2020 від Асоціації ОТГ.
-- Підготовка інформації та аналітичних довідок щодо виконання місцевих бюджетів в 5-ти областях (Чернівецькій, Луганській, Донецькій, Сумській та Черкаській) за 8
місяців 2018 та 2019 років на запит Мінрегіону.
-- Підготовка аналітичних матеріалів щодо акцизного збору на пальне в 806 ОТГ за січень-серпень 2019 року для
Асоціації ОТГ.
-- Консультування IT-розробників, що впроваджують
програмне забезпечення “Розрахунок фінансової спроможності перспективних ОТГ” у рамках нових умов
2019 фінансового року.
• В рамках виконання завдання Прем’єр-міністра України
та на запит Мінірегіону, Проект підтримує комплексний
аналіз та моделювання мережі об’єктів інфраструктури
для надання публічних послуг що включає:
-- Картографування існуючої мережі об’єктів інфраструктури для надання публічних послуг;
-- Розробка методології та тестування моделей оптимізації мережі закладів (освіти, медицини тощо) на основі
майбутніх адміністративно-територіальних одиниць
(спроможних ОТГ та нових районів);
-- Сприяння фахівцям обласних державних адміністрацій
у наданні інформації та моделюванні;
-- Презентація геоінформаційної системи з даними щодо
діючої та перспективної мереж для надання публічних
послуг.

Децентралізація освіти
Робота на національному рівні
•

Протягом жовтня 2019 року, робота здійснювалася у
таких напрямках:
-- Фінальна верифікація даних для розподілу освітньої
субвенції на 2020 рік;
-- Доопрацювання електронного інструментарію “Симулятора” на базі MS Excel для обрахунків розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами до першого
читання законопроекту “Про Бюджет”;
-- Робота з фахівцями МОН та Інституту освітньої аналіти-

ки щодо проведення моніторингу ефективності використання освітньої субвенції органами місцевого самоврядування;
-- Консультації з МОН, Мінрегіоном та Асоціацією ОТГ
щодо можливостей розробки “соціальних нормативів”
та стандартів для послуг ОМС;
-- 1 листопада - участь у презентації Світового Банку дослідження сфери освіти в Україні.
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Децентралізація освіти
Робота на місцевому та регіональному рівнях
Продовжується реалізація Стратегії «Нова школа в но-

--

17-18 жовтня – у смт. Солонне Дніпропетровської області від-

вих громадах» щодо впровадження ефективного управління осві-

бувся ІІІ-й Регіональний Форум «Позашкільна освіта та куль-

тою в громадах:

турно-освітній простір в громаді»;

---

02 жовтня – зустріч з Міністром освіти і науки України Ганною
03 жовтня - проведення навчальної сесії для регіональної ко-

зовано Шведсько-українським проектом за сприяння та під-

манди освітян Вінницької області перед навчальним візитом

тримки Фонду міжнародної солідарності Польщі;
--

03 жовтня – зустріч з представниками Міністерства освіти і
науки України та Мінрегіону щодо питань класифікації та мо-

--

го самоврядування»;
--

України «Про загальну середню освіту»;
--

08 жовтня - прес-брифінг в УКМЦ за участі заступника Міні-

--

--

02 жовтня проведено збір матеріалу щодо кращих практик
управління освітою у Городоцькій ОТГ Хмельницької області.

--

202 жовтня - спільний з проектом DOBRE семінар з розробки

стра освіти і науки України щодо реформи профільної освіти

стратегії розвитку освіти в громаді для ОТГ Кіровоградської

та презентація посібника «Старша профільна школа: кроки до

області. Захід відбувся в Старосільській ОТГ.

становлення»;
--

29 жовтня – участь у зустрічі оціночного комітету Ради Європи та Мінрегіону у рамках конкурсу «Кращі практики місцево-

07 жовтня - участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щодо проекту Закону

29 жовтня – участь у засідання робочої групи координації донорів з питань культури та молоді;

делювання;
--

19-25 жовтня – навчальний візит регіональної команди освітян з Вінницької області до Польщі. Навчальний візит органі-

до Польщі;
--

--

Новосад щодо реформи профільної освіти;

--

У кінці жовтня онлайн платформа кращих практик з управ-

08 жовтня - участь у презентації Світового Банку планів робо-

ління освітою налічувала 67 практик з питань ефективного

ти у сфері профільної освіти в Україні;

управління освітою на місцевому рівні. Кожна краща практи-

9-10 жовтня – проведення тренінгу щодо розробки стратегії

ка містить опис практики, аналіз проблеми, яку вона має на

розвитку освіти в ОТГ для Мерефянської та Старосалтівської

меті вирішити, підхід, досягнутий результат, а також опис ри-

громад Харківської області у співпраці з програмою Dobre;

зиків. Від початку існування платформи кількість відвідувань

11 жовтня - участь у засіданні Комітету Верховної Ради Укра-

становить понад 998 831. Всі найкращі практики можна заван-

їни з питань освіти, науки та інновацій щодо проекту Закону

тажити з сайту wiki.sklinternational.org.ua.

України «Про загальну середню освіту»;

Підтримка Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад
•

--

--

---

--

--

--

Проект
продовжує
підтримувати
регіональну
діяльність Асоціації ОТГ, спрямовану на роз’яснення її місії
та мобілізації нових членів. За звітний період з метою обговорення актуальних питань розвитку громад відбулися
зустрічі з керівниками регіональних відділень Асоціації в
Луганській та Донецькій областях.
09 жовтня голова Асоціації ОТГ Олександр Корінний представив діяльність Асоціації на засіданні Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування;
11 жовтня відбулася зустріч Правління Асоціації ОТГ з Міністром розвитку громад та територій України Альоною
Бабак. Було обговорено низку проблемних питань, які потребують особливої уваги з боку Уряду;
15 жовтня Асоціація підписала меморандум про співпрацю
з Хмельницьким центром підвищення кваліфікації працівників ОМС та Радою Європи;
23 жовтня члени Ради та Правління Асоціації взяли участь у
публічній презентації проекту змін до Конституції частині
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;
18 жовтня Асоціація у співпраці з проектом «Деспро» організувала дискусію щодо нових показників визначення
спроможності горомад та завершення процесу об’єднання
у Черкаській області;
29 жовтня Асоціація підписала меморандум про співпрацю
з Волинським регіональним центром з перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників ОМС та Радою Європи;
30 жовтня Асоціація у співпраці з проектом «Деспро» ор-
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ганізувала дискусію щодо нових показників визначення
спроможності горомад та завершення процесу об’єднання
у Запорізькій області;
Проект підтримує роботу наступних тематичних платформ
Асоціації: правова, бюджети та фінанси, освіта.
У рамках платформи Асоціації «Місцеві бюджети та фінанси»:
Підготовлено та надіслано листи Прем’єр-міністру України
щодо фінансових питань громад до 2020 року; Мінрегіону
щодо виділення додаткових субвенцій та акцизного податку; Ліманській громаді (Донецька область) про освітню
субвенцію на 2020 рік; Томашпільській громаді (Вінницька
область) про стабілізаційну дотацію; Городоцькій (Хмельницька область), Ліманській (Донецька область) та Вакулівській (Дніпропетровська область) з питань інфраструктурної субвенції;
11 та 18 жовтня модератор платформи взяв участь у засіданні Комісії з питань інфраструктурної субвенції (Мінрегіон);
23 жовтня модератор платформи взяв участь у презентації звіту Шведсько-українського проекту щодо результатів
фіскальної децентралізації «Реформа врядування на субнаціональному рівні та фінанси органів місцевого самоврядування в Україні: 2014-2018 роки»;
29 жовтня відбувся вебінар щодо результатів проведеного
аналізу реформи врядування та фінансів ОМС в Україні;
Підготовлено фінансовий вісник №5;
Підготовлені та опубліковані інформаційні матеріали для
громад на веб-сайті Асоціації.
У рамках правової платформи:
https://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/
http://sklinternational.org.ua/ua/
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Були підготовлені та надіслані листи до Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування
щодо залучення представників Асоціації до робочих груп
з розробки законопроектів, що стосуються місцевого самоврядування; Лановецької ОТГ (Тернопільська область)
щодо представництва органів місцевого самоврядування
в судах; Мереф’янської ОТГ (Харківська область) про укладення договору з адвокатом; Гливахівської ОТГ (Кіровоградська область) щодо прямих міждержавних відносин;
Мачузької ОТГ (Кіровоградська область), Мачухівської ОТГ
(Полтавська область) щодо комунальної власності;
3-4, 10-11, 15-16 та 30-31 жовтня відбулися регіональні
зустрічі з юристами з Харкова, Донецька, Луганська, Сум,
Хмельницького, Рівного, Тернополя, Чернівців, Вінниці,
Дніпропетровська, Кіровограда, Запоріжжя щодо співпраці а допомогою онлайн платформ Асоціації;
7 жовтня голова та модератор платформи представили
позицію Асоціації на засіданні робочої групи Мінрегіону
щодо проекту закону про місцеві вибори;
28 жовтня модератор платформи представив позицію Асоціації при Підкомітеті з питань адміністративних послуг
щодо законопроекту про розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг.
Платформа “Освіта“:
Десять індивідуальних консультацій було надано членам
ААТС з таких питань: відбір директорів шкіл, формування
спроможної шкільної мережі, створення відділу освіти, передача комунальної власності в громаду;
17-18 жовтня у Солонянській ОТГ (Дніпропетровська область) було організовано та проведено Форум «Позашкільна освіта та культурно-освітній простір у громаді». Під час
заходу модератор Платформи представила опитування
про створення єдиного освітнього, культурного простору
в громадах;
21-24 жовтня відбулася навчальна поїздка регіональної
команди освітян з Вінницької області до Польщі. Візит був
організований Шведсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні» та Фондом міжнародної солідарності за сприяння Асоціації ОТГ;
24-25 жовтня модератор платформи взяла участь у засіданнях регіональних відділень Асоціації у Луганській та

-•
--

--•
----•
-------

Комунікація реформ
Промоція реформи децентралізації
•

стра освіти і науки України щодо реформи профільної освіти
та презентація посібника «Старша профільна школа: кроки до
--

---

Експерт з комунікації проекту працював над такими
завданнями:
Адміністрування групи Facebook для практиків-освітян.
Адміністрування вайбер груп регіональних команд освітян.

--

Комунікаційна підтримка під час ІІІ Форуму «Позашкільна

--

освіта та культурно-освітній простір в громаді» у смт. Солонне
--

Дніпропетровської області.
Підготовка відео щодо кращих практик та успішних історій
громад.

--

Організація прес-брифінгу в УКМЦ за участі заступника Міні-

Донецькій областях та обговорила виклики та перспективи створення спроможної шкільної мережі у містах. Крім
того, було представлено досвід Асоціації щодо експертної
підтримки з цих питань;
31 жовтня модератор платформи взяла участь у Форумі
програми ULEAD з Європою «Успішне управління освітою
в об’єднаних громадах».
Аналітична робота:
Проведено експертизу моделювання змін адміністративно-територіального устрою Луганської, Донецької, Запорізької областей. 31 жовтня результати були представлені
у Запоріжжі;
Було опубліковано опитування щодо організації медичних
послуг у громадах;
Було проведено дослідження бюджетних норм щодо проходження бюджетного процесу.
Комунікація:
Було підготовлено дайджест про діяльність Асоціації ОТГ у
жовтні.
Підготовлено дайджест про конкурси та грантові проекти
для громад.
Сторінка Facebook, офіційний веб-сайт Асоціації, веб-сайт
«Кращі практики» постійно оновлюються.
Інформаційну підтримку було надано під час засідань
Правління та Ради Асоціації ОТГ.
Експерти Асоціації ОТГ взяли участь у таких заходах та
зустрічах:
8 жовтня робоча група з розробки перспективного плану
формування громад у Київській області;
9 жовтня відбулася робоча зустріч посла Швеції з керівництвом Асоціації ОТГ;
15 жовтня Форум соціальних служб громад;
29 жовтня засідання конкурсної комісії конкурсу «Кращі
практики» в Мінрегіоні;
30 жовтня відбувся інформаційно-дискусійний захід «Розвиток сільського господарства в Україні - стан та перспективи»;
31 жовтня відбулася презентація результатів проекту «Прозорість та підзвітність при здійсненні дорожніх робіт на дорогах місцевого значення».

--

-•

становлення» .
Макетування та редагування посібника питань профільної
освіти.
Підготовка статі на сайт decentralisation.gov.ua щодо профільної освіти
Комунікаційна підтримка презентації звітів з фіскальної децентралізації, дизайн та макетування матеріалів.
Робота з дизайном розділів веб-сайту Проекту.
Експерт з комунікації проекту регулярно бере участь у засіданнях комунікаційної групи та робочої групи координації
донорів з питань комунікації реформи децентралізації.

Комунікація проекту
•
•

Постійні оновлення веб-сайту проекту та сторінки
Facebook.
22 жовтня експерти проекту зустрілися з командою

•

посольства Швеції з метою обговорити останні події,
пов’язані з децентралізацією, та прогрес проекту.
Квартальний звіт проекту.
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