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

Фінансова децентралізація
• Експерти проекту надали коментарі
“Моніторинг процесу децентралізації влаМіністерству регіонального розвитку
ди та реформи місцевого самоврядуванщодо критеріїв спроможності об’єднаних
ня” з показниками за 9 місяців 2018 та 2019
громад.
рр., включаючи нові діаграми та інформа• Експерт Центрального офісу реформ Ігор
цію.
Герасимчук працював за наступними -- Участь у підготовці аналізу місцевих бюнапрямками:
джетів за 9 місяців 2019 року.
-- Аналіз фінансових даних органів місцево- -- Підготовка аналітичних матеріалів щодо
го самоврядування (як доходів, так і вивиконання місцевих бюджетів в 806 ОТГ за
датків), за 9 місяців 2018 та 2019 рр. з клю9 місяців 2019 року (підготовка текстових
човими показниками. Аналіз, як правило,
та графічних матеріалів, представлених
супроводжувався розробкою графічних
для 5 груп, 806 ОТГ експерти згрупували за
мате- ріалів.
критерієм чисельності населення)
-- Участь у підготовці щомісячної брошури

Децентралізація освіти
Робота на національному рівні
• Протягом листопада 2019 року, робота
здійснювалася у таких напрямках:
-- Доопрацювання електронного інструментарію “Симулятора” на базі MS Excel для обрахунків розподілу освітньої субвенції між
місцевими бюджетами до другого читання
законопроекту “Про Бюджет” (прийнято
ВРУ 14.11.2019)
-- Фінальна верифікація даних для розподілу
освітньої субвенції на 2020 рік
-- Проведення аналітичної роботи на дослідження щодо структури, нарахування та
виплат заробітних план педагогічному персоналу
-- Робота з фахівцями МОН та Інституту освітньої аналітики 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
-- Старшим експертом було розроблено та надано керівництву МОН аналітичну записку:
-- SN 115 - Стратегічні питання заробітної плати вчителів в Україні.
-- Експертна група GIZ працювала над картографуванням мереж усієї інфраструктури,
пов’язаної з освітою (дитячі садки, школи,
професійно-технічні училища тощо) по всій
Україні (24 області) та готувала базу даних
для подальшого моделювання сценаріїв
оптимізації в майбутніх ОТГ. Методика моделювання розробляється МОН за підтримки проекту.
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Децентралізація освіти
Робота на місцевому та регіональному рівнях
• Продовжується
реалізація
Стратегії
«Нова школа в нових громадах» щодо
впровадження ефективного управління
освітою в громадах:
-- 6 листопада - експерт проекту Айдер Сейтосманов взяв участь у спільній робочій
групі МОН та Комітету Верховної Ради з
питань створення професійної освіти в
Україні.
-- 13 листопада - експерти проекту приєдналися до тренінгу, організованого проектом DOBRE для керівників освіти Новоукраїнської громади (Харківська область)
щодо розробки стратегії освіти.
-- 21 листопада - експерти проекту взяли
участь у тренінгу з управління освітою для
ОТГ Луганської області. Захід був організований проектом U-LEAD.
-- 26 листопада - експерти взяли участь у засіданні робочої групи донорів з питань децентралізації освіти.
-- Протягом листопада експерти працювали
над практичними рекомендаціями щодо
методичних служб у громадах. Рекомендації ґрунтуються на кращих практиках,
зібраних у громадах.

-- На кінець листопада онлайн-платформа
найкращих практик управління освітою
містила 68 практик з ефективного управління освітою на місцевому рівні. До бази
даних було додано практику Городоцької громади (Хмельницька область) щодо
створення управління освітою. 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 понад
1 003 426. Всі найкращі практики можна
заван- тажити з сайту wiki.sklinternational.
org.ua.
-- Підготовлено дві кращі практики управління освітою в громадах: Створення опорного закладу освіти – досвід Городоцької ОТГ;
Досвід Славутської ОТГ: профільна школа –
від ідеї до реалізації.
-- Експерти проекту також брали участь у
роботі Парламентського комітету з питань
освіти та сприяли роботі над новим Законом «Про середню освіту».
-- Експерти проекту також брали участь у
відборі кращих практик ОМС в рамках
конкурсу Ради Європи та Мінрегіону.

Підтримка Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад
-- Проект продовжує підтримувати регіональну діяльність Асоціації ОТГ, спрямовану на роз’яснення її місії та мобілізації
нових членів.
-- 25 листопада відбулися загальні збори Асоціації об’єднаних територіальних громад
за організаційної та експертної підтримки
Шведсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні”. Голови громад, представники центральних органів
влади, міжнародних організацій та партнери зібралися разом, з метою оцінити
виклики та обговорити поточні завдання,
які стоять перед усіма учасниками реформи місцевого самоврядування та процесу
децентралізації. Під час зборів були підбиті підсумки та обговорено майбутню стратегію Асоціації ОТГ на шляху до створення
міцного місцевого самоврядування нових
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територіальних громад.
На базі Асоціації ОТГ була створена нова
платформа «Розвиток сільських територій». Олександру Шереметьєву, голову
Омельницької територіальної громади
(Полтавська область) обрали керівником
новоствореної платформи
Протягом листопада відбулися засідання
регіональних відділень Асоціації у 24 областях. Було обговорено актуальні питання розвитку громад.
5 листопада представники Асоціації ОТГ
провели робочу зустріч з Міністром соціальної політики України Юлією Соколівською. Учасники погодились створити
спеціальну консультаційну робочу групу з
розробки проектів законодавчих актів.
7-9 листопада у Стокгольмі відбулося
планування роботи з підтримки Асоціаhttps://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/
http://sklinternational.org.ua/ua/

ції Шведсько-українським проектом “Підраструктури для надання освітніх, медичних, соціальних та інших послуг.
тримка децентралізації в Україні”.
-- 19 листопада Асоціація у співпраці з проек- -- 29 листопада відбулася зустріч з представтом «Деспро» організувала дискусію щодо
никами проекту «Логіка». Було обговорено
нових показників для визначення спророзвиток онлайн-курсу для бухгалтерів.
можності громад та завершення процесу -- 28 листопада голова Асоціації ОТГ Олександр Корінний взяв участь у Форумі
об’єднання громад у Львівській області.
«Ефективне місцеве самоврядування як
-- 20 листопада Прем’єр-міністр України
Олексій Гончарук провів робочу зустріч з
гарантія демократичної та правової дерчленами Ради та Правління Асоціації ОТГ.
жави» у Краматорську.
Були обговорені наступні питання: рефор- -- 29 листопада Асоціація була зареєстрована як Всеукраїнська асоціація місцевого
мування округів, вибори 2020 року на новій територіальній основі, ресурсна база
самоврядування.
для громад, формування ефективної інф-

Комунікація реформ
Промоція реформи децентралізації
• Експерт з комунікації проекту працював
успішних історій громад.
над такими завданнями:
-- Підготовка статті на сайт decentralisation.
-- Адміністрування групи Facebook для пракgov.ua «Чи справедливо та рівномірно
тиків-освітян.
розподіляються кошти на місцях, - аналіз
-- Адміністрування вайбер груп регіональта поради експертів» .
них команд освітян.
-- Підготовка тренінгу для тренерів з питань
-- Комунікаційна підтримка під час IV Форуоптимізації шкільних мереж.
му «Післядипломна педагогічна освіта: від -- Комунікаційний супровід проведення зашаблонів до успішних змін» на базі Давигальних зборів Асоціації об’єднаних теридівської ОТГ Львівської області.
торіальних громад 25 листопада 2019 року.
-- Підготовка відео щодо кращих практик та

Комунікація проекту
• Постійні оновлення веб-сайту проекту та
сторінки Facebook.
• Експерт з комунікації проекту регулярно
бере участь у засіданнях комунікаційної
групи та робочої групи координації доно-

рів з питань комунікації реформи децентралізації. Було розроблено нову комунікаційну стратегію реформи децентралізації
2020-2022 та розпочалася робота над підготовкою плану впровадження стратегії.
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