ЕКСПРЕС ЗВІТ
Лютий 2020
Метою поточного Експрес звіту є узагальнення заходів, результатів
та продуктів діяльності Проекту у лютому 2020 року

Фінансова децентралізація
•

----

---

--

25 лютого експерт проекту Ясміна Джийкіч презентувала міжнародний досвід системи вирівнювання під час засідання секторальної платформи
Асоціації ОТГ “Місцеві бюджети та фінанси”.
Експерти проекту продовжили співпрацю з
Міністерством фінансів України щодо питань
системи вирівнювання.
Експерти
Центрального
офісу
реформ
Ігор Герасимчук та Ігор Онишук у лютому
працювали за такими напрямками:
Аналіз фінансових даних органів місцевого
самоврядування (як доходів, так і видатків), за 11
місяців 2018 та 2019 рр. з ключовими показниками.
Аналіз, як правило, супроводжувався розробкою
графічних матеріалів.
Підготовка матеріалів з метою аналізу розподілу
державної підтримки територій у 2020 році.
Підготовка
аналітичних
матеріалів
щодо
розподілу повноважень між різними рівнями
влади відповідно до концепції реформування
адміністративно-територіального устрою України.
Участь у підготовці щомісячної брошури
«Моніторинг процесу децентралізації влади
та реформи місцевого самоврядування» з
показниками річних даних за 2018 та 2019 роки,
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------

включаючи нові діаграми та інформацію - https://
decentralization.gov.ua/finance/analityka-ta-monitorynhy.
Підтримка розробки програмного забезпечення
«Розрахунок
фінансової
спроможності
перспективних ОТГ».
Підготовка матеріалів щодо окремих показників
виконання місцевих бюджетів 806 ОТГ за 12
місяців 2019 року (підготовка текстових та
графічних матеріалів) https://decentralization.gov.
ua/news/12192.
Аналіз щорічних фінансових даних 4 областей
(Донецька, Луганська, Полтавська та Львівська) на
запит Мінрегіону.
Розробка фінансових показників для об’єднаних
громад, вибори у яких відбулися у грудні 2019
року.
Оцінка фінансової спроможності всіх областей та
районів з урахуванням потенціалу об’єднання.
Огляд
виконання
бюджету
місцевого
самоврядування у 2019 році за запитом Мінрегіону.
Підготовка даних для оцінки об’єднаних громад та
потенційних громад за методологією формування
спроможних громад.

Децентралізація освіти
Робота на національному рівні
•

Протягом лютого 2020 року робота команди з децентралізації освіти зосередилась на:
-- Сприяння та підтримка МОН у впровадженні
нового, довгоочікуваного компонента в механізмі
розподілу освітньої субвенції - використання
найсвіжіших статистичних даних про кількість
учнів ЗНЗ.
-- Оновлення
електронного
інструментарію
“Симулятора” на базі MS Excel для обрахунків
розподілу освітньої субвенції між місцевими
бюджетами для забезпечення переходу на
використання нових статистичних даних.
-- Завершення аналізу сукупного руху коштів по
казначейських рахунках усіх органів місцевого

самоврядування, в яких зберігаються залишки
коштів освітньої субвенції
-- Фіналізація аналітичного документу, що описує
зміни в мережі середніх загальноосвітніх шкіл
України протягом 2017-2019 років
-- Налагодження нового напряму роботи з
аналітичної підтримки МОН при розробці
структури, складу та підходів до реформи
заробітної плати педагогічних працівників
-- Робота з фахівцями МОН та Інституту освітньої
аналітики
щодо
проведення
моніторингу
ефективності використання освітньої субвенції
органами місцевого самоврядування.
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Підтримка Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад
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Представники Асоціації ОТГ взяли участь у консультаціях
щодо перспективних планів формування ОТГ у Вінницькій, Закарпатській, Луганській, Львівській, Сумській та
Херсонській областях, організовані Мінрегіоном у співпраці з Підкомітетом з питань адміністративно-територіального устрою Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування.
21 лютого Олександр Корінний, голова Асоціації ОТГ, взяв
участь у круглому столі «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору
як мешканці спроможних громад», організований Мінрегіоном.
26 лютого члени правління Асоціації ОТГ взяли участь у
громадських обговореннях змін до Конституції. Її метою є
консолідація реформованої системи місцевого самоврядування та формування нової територіальної організації
України. https://wp.me/p9LVVV-3Q7.
Підготовлено листа до Кабінету Міністрів України щодо
проекту закону «Про затвердження розподілу субвенції з
державного бюджету до місцевих бюджетів для підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад у 2020
році».
У рамках правової платформи:
21 лютого відбулася нарада учасників платформи. Експерти обговорили пропозиції до проекту Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та пропозиції до
Конституції -https://wp.me/p9LVVV-3Qa.
Підготовлено лист до Мінрегіону про затвердження Постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання об’єднаних територіальних громад».
21 лютого модератор платформи взяв участь у зустрічі з
представниками Конгресу регіональних влад Ради Європи щодо подальшої співпраці.
21 лютого модератор платформи презентував позицію
Асоціації у ході засідання круглого столу Мінрегіону
щодо нового Закону “Про місцеве самоврядування та
державні адміністрації”.
Підготовлено та опубліковано на веб-сайті Асоціації інформаційні матеріали для громад https://wp.me/P9LVVV16F.
В рамках платформи Асоціації «Місцеві бюджети та
фінанси»:
6 лютого модератор платформи презентував позицію
Асоціації щодо зміни системи сплати податку на доходи
фізичних осіб, систем вирівнювання та інших питань на
консультаціях Міністерства фінансів України.
23 лютого модератор платформи взяв участь у презентації проекту LOGICA щодо методичних рекомендацій
щодо внутрішнього контролю та аудиту як основи для
підвищення ефективності місцевих бюджетів.
26 лютого відбулася нарада членів платформи з питань
фінансів. Було обговорено наступні питання:
Питання змін в системі вирівнювання,
Сплата податку на доходи фізичних осіб та інші питання,
План подальших дій, спрямованих на підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2021-2023 роки.
У ході зустрічі платформи експерт Шведсько-українського проекту Яасміна Джийкіч презентувала міжнародний
досвід системи вирівнювання.
Підготовлено та опубліковано на веб-сайті Асоціації
інформаційні матеріали для громад https://wp.me/P9LVVV-16i
.
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Підготовлено лист до Кабінету Міністрів України щодо
проекту закону «Про затвердження розподілу трансферту з державного бюджету до місцевих бюджетів для підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад до
2020 року».
Аналітична робота:
Проведено опитування щодо кращих практик з надання
послуг у сфері культури в ОТГ. Результати доступні за посиланням: https://wp.me/P9LVVV-1lE/.
Проведено опитування змін до Конституції України щодо
децентралізації. Результати доступні за посиланням:
https://wp.me/P9LVVV-1lE/.
Комунікація:
Інформаційна підтримка під час прес-брифінгу щодо
формування майбутніх громад:
https://wp.me/p9LVVV-3Nf.
https://wp.me/p9LVVV-3Nq.
https://wp.me/p9LVVV-3Ny.
Дайджест про діяльність Асоціації ОТГ у лютому - https://
wp.me/P9LVVV-1Gk
сторінка Facebook, офіційний веб-сайт Асоціації ОТГ, вебсайт «Кращі практики» постійно оновлюється - https://
wiki.hromady.org.
Експерти Асоціації ОТГ взяли участь у таких заходах
та зустрічах:
24 лютого презентація експерта SALAR Хелени Лінде “Відносини між державним та місцевим рівнем влади. Шведський погляд на нагляд у місцевому самоврядуванні”.
25 лютого керівництво Асоціації ОТГ взяло участь у спільному заході Мінрегіону та Комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування щодо обговорення змін
до Конституції щодо децентралізації.
27 лютого семінар на тему: «Стандарти якості та доступності культурних послуг у громадах» відповідно до проекту «Децентралізація та реформа культурних послуг».
Вклад експертів проекту
Експерти Шведсько-українського проекту презентували
працівникам Асоціації ОТГ систему оцінки ефективності
діяльності муніципалітетів Польщі, підходів, методів та
проблем з її впровадженням у гмінах Польщі. Спільно з
аналітиком Асоціації ОТГ було розроблено план майбутніх дій з метою вивчення можливостей впровадження
польської моделі оцінювання в Україні.
Експерти Шведсько-українського проекту надавали консультативну підтримку тематичній платформі “Сільський
розвиток” щодо питань аналізу ситуації, пріоритезації
завдань, формування експертної мережі платформи та
проведення ефективних заходів.
Експерти Шведсько-українського проекту надавали підтримку Асоціації з підготовки тендерних документів з
відбору модераторів, а також надавали рекомендації з
проведення конкурсу з відбору нових співробітників.
Експерти Шведсько-українського проекту розробили та
презентували рекомендації для модераторів Асоціації
“Як ефективно планувати роботу секторальних платформ”.
Експерти Шведсько-українського проекту узгодили
з програмою ДОБРЕ спільні дії щодо навчання голів
платформ та модераторів з метою посилення партисипації
членів Асоціації ОТГ з управління платформ.
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Комунікація реформ
Промоція реформи децентралізації
• 4-5 лютого лідер проекту Іева Калнінья
взяла участь у Форумі ЄС-Україна у
м. Ряшів, Польща, презентувавши хід децентралізації та реформи місцевого самоврядування в Україні.
• 25-26 лютого експерти SALAR, Хелена
Лінде та Магнус Лілєстрьом відвідали Київ,
з метою зустрічі з українськими колегами
та презентації і обговорення системи нагляду в муніципалітетах Швеції.
• Експерт з комунікації проекту працював
над такими завданнями:
-- Адміністрування групи Facebook для практиків-освітян.

-- Адміністрування вайбер груп регіональних команд освітян.
-- Комунікаційна кампанія щодо результатів
роботи на місцевому та регіональному рівнях.
-- 24 лютого комунікаційний супровід презентації експерта SALAR Хелени Лінде про
“Відносини між державним та місцевим
рівнем влади. Шведський погляд на нагляд
у місцевому самоврядуванні”. Підготовка
статті на сайт decentralisation.gov.ua.
-- Робота над брендинговим пакетом
Проекту (папки, візитні картки тощо).

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 донорів з питань комунікації реформи децентралізації.
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