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

Фінансова децентралізація
• Експерти проекту презентували звіт “Реформа
врядування на субнаціональному рівні та
фінанси органів місцевого самоврядування в
Україні: 2014-2018 роки” для членів підкомітету
з питань місцевого самоврядування.
• Експерти Проекту провели зустріч з Геннадієм
Плісом, заступником Міністра фінансів
України, відповідальним за місцеві бюджети
та обговорили перспективи співпраці щодо
роботи над системою вирівнювання в Україні.
• Експерти Проекту провели зустріч із
заступником Міністра фінансів України Юрієм
Джигиром, відповідальним за питання освіти,
охорони здоров’я та соціального захисту
населення та обговорили поточний стан
реформ.
• Експерт Центрального офісу реформ Ігор
Герасимчук
працював
за
наступними
напрямками:
-- Аналіз фінансових даних органів місцевого самоврядування (як доходів, так і видатків), за 10
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 9 місяців 2018 та 2019 рр., включаючи
нові діаграми та інформацію.
• В рамках виконання завдання Прем’єрміністра 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 грудня 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”.
-- Фінальна верифікація даних для розподілу освітньої субвенції на 2020 рік
-- Проведення аналітичної роботи на дослідження щодо структури, нарахування та виплат за-

робітних 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 116 - Зміни у мережі середніх шкіл в Україні
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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:
-- 3-4 грудня 2019 року експерти СКЛ в партнерстві з Давидівською ОТГ Львівської
області, Департаментом освіти і науки
Хмельницької ОДА, Асоціацією ОТГ та за
фінансової підтримки Фонду Міжнародної
солідарності провели IV Освітній Форум
«Післядипломна освіта. Від шаблонів до
успішних змін». На Форумі були презентовані і обговорені моделі ефективного післядипломного навчання, виходячи з досвіду країн Європейського Союзу і власного
досвіду Україні. За результатами Форуму
були напрацьовані рекомендації щодо
удосконалення системи післядипломної
освіти.
-- 11 грудня експерти проекту взяли участь
у координаційному засіданні донорів з питань освіти.
-- У кінці грудня онлайн платформа кращих
практик з управління освітою налічувала

------

73 практики з питань ефективного управління освітою на місцевому рівні. Теми
розміщених в базі даних практик:
Впровадження профільного навчання:
досвід Славутської ОТГ.
Визнання та винагорода: практика мотивації працівників закладів освіти Давидівської ОТГ.
Опорна школа – опора освітніх змін! Створення опорних закладів: практика Городоцької ОТГ.
Вибори керівників закладів освіти: досвід
Давидівської ОТГ.
Методична підтримка вчителя в умовах
реалізації реформи з децентралізації влади (Давидівська ОТГ).

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
006 576. Всі найкращі практики можна завантажити з сайту wiki.sklinternational.org.ua.

Підтримка Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад
-- Представники Асоціації ОТГ взяли участь у
консультаціях щодо перспективних планів
формування ОТГ у Закарпатській, Черкаській,
Київській, Сумській, Харківській, Львівській,
Рівненській, Полтавській, Кіровоградській та
Житомирській областях, організованих Міністерством регіонального розвитку, спільно з
підкомітетом з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради
України з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування.
-- 5 грудня - на базі Давидівської ОТГ, Львівської
області Асоціацією ОТГ за підтримки Проекту
було проведено засідання регіонального відділення за темою реформа освіти. В обговоренні взяла участь заступник Міністра освіти і
науки україни Любомира Мандзій та дала відповіді головам громад Львівської області на
актуальні питання щодо управління освітою
на місцевому рівні.
-- У грудні експерти Проекту надавали консультативну допомогу представникам Асоціації
ОТГ щодо започаткування Платформи «Сільswedish-ukrainian project support to decentralisation in ukraine

--

--

--------

ській розвиток». За результатами роботи було
обговорено головні принципи поняття «сільський розвиток», сформовані попередні заходи, щодо розвитку майбутньої Платформи,
запропоновано кандидатури до складу Платформи.
Експерти Проекту разом з керівництвом Асоціації ОТГ та модераторами секторальних
Платформ в грудні почали обговорення підходів і планів роботи на 2020 рік.
18, 24 грудня, на брифінгу в українському кризовому медіа-центрі представники Асоціації
ОТГ презентували позицію щодо змін до Конституції, формування перспективних планів,
об’єднання громад та подальшого розвитку
Асоціації:
https://wp.me/p9LVVV-3FB
https://wp.me/p9LVVV-3FH
https://wp.me/p9LVVV-3Gp
https://wp.me/p9LVVV-3Gu
https://wp.me/p9LVVV-3GC
https://wp.me/p9LVVV-3Gx
Проект закону “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, підготовлений експертаhttps://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/
http://sklinternational.org.ua/ua/

----

--

--

рони здоров’я з актуальних питань медичної
ми Асоціації ОТГ, було зареєстровано у Верреформи, зустріч із фахівцями Національної
ховній Раді України.
Експерти Асоціації ОТГ взяли участь у таких заслужби здоров’я України. Крім того відбулась
презентація проекту LOGICA.
ходах та зустрічах:
2 грудня - Форум «Відкритий простір» органі- -- 6 грудня відбулося перше кластерне засідання членів Асоціації ОТГ у рамках секторальної
зований Міністерством соціальної політики та
Офісом Ради Європи в Україні.
платформи “Освіта” у Давидівській ОТГ (Львівська область).
3 грудня відбулась IV Церемонія нагородження щорічного Всеукраїнського конкурсу жур- -- 10 грудня відбувся семінар Інституту Аспена з
питань децентралізації; Круглий стіл «Клімат налістських робіт з тематики «Реформування
це ми»;
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади» організованого Міністер- -- 16 грудня відбулася зустріч з керівництвом
програми DOBRE щодо подальшої співпраці;
ством регіонального розвитку та Радою Європи.
круглий стіл з обговорення необхідності законодавчого врегулювання питання адміністра4 грудня відбулась підсумкова конференція
та церемонія нагородження конкурсу «Кращі
тивної процедури організований Комітетом
Верховної Ради України з питань організації
практики місцевого самоврядування», органідержавної влади, місцевого самоврядування,
зована Міністерством регіонального розвитку
регіонального розвитку та містобудування.
та Радою Європи.
5 грудня відбулася зустріч з Міністром охо-

Комунікація реформ
Промоція реформи децентралізації
• Експерт з комунікації проекту працював
gov.ua «Чи справедливо та рівномірно
над такими завданнями:
розподіляються кошти на місцях, - аналіз
-- Адміністрування групи Facebook для практа поради експертів» .
тиків-освітян.
-- Підготовка тренінгу для тренерів з питань
-- Адміністрування вайбер груп регіональоптимізації шкільних мереж.
них команд освітян.
-- 9 грудня представники проекту взяли
-- Комунікаційна підтримка під час IV Форуучасть у координаційному засіданні доному «Післядипломна педагогічна освіта: від
рів щодо питань гендерної рівності.
шаблонів до успішних змін» на базі Дави- -- 13 грудня експерти проекту взяли участь
дівської ОТГ Львівської області.
у Міжнародній конференції «Розширення
-- Підготовка відео щодо кращих практик та
прав і можливостей громад: розбудова
успішних історій громад.
стійких та сталих органів місцевого само-- Підготовка статті на сайт decentralisation.
врядування» ULEAD з Європою

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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