ЕКСПРЕС ЗВІТ
Січень 2020
Метою поточного Експрес звіту є узагальнення заходів,
результатівта продуктів діяльності Проекту у січні 2020 року

Фінансова децентралізація
•

24 січня експерт проекту Тоні Левітас представив
колегам з Міністерства фінансів міжнародний досвід фінансового вирівнювання та можливі підходи
до змін в Україні.
• 24 січня експерт проекту Тоні Левітас зустрівся
з Послом Швеції та представниками Sida у Києві, з метою обговорення останніх подій у сфері
фіскальної децентралізації в Україні.
• Експерти проекту продовжили співпрацю з Міністерством фінансів щодо фінансового вирівнювання. Було проведено дві зустрічі у січні.
• Експерт Центрального офісу реформ Ігор
Герасимчук працював за наступними 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.

-- Аналіз розподілу додаткових субвенцій на освіту
та медицину районними державними адміністраціями до місцевих бюджетів у 2020 році.
-- Участь у підготовці щомісячної брошури «Моніторинг процесу децентралізації влади та реформи
місцевого самоврядування» з показниками за 11
місяців 2018 та 2019 років, включаючи нові діаграми та інформацію.
-- Підтримка розробки та застосування програмного забезпечення «Розрахунок фінансової спроможності перспективних ОТГ».
-- Підготовка аналізу законодавства України щодо
єдиного податку, індивідуальних номерів платників податків та підходу до збору податку на доходи
фізичних осіб.
-- Підготовка аналітичних матеріалів щодо акцизного збору на пальне в 806 ОТГ за 11 місяців 2019
року.

Децентралізація освіти
Робота на національному рівні
•
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--

--

---

Протягом січня 2020 року робота команди з децентралізації освіти зосередилась на:
Сприяння та підтримку 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.
Доопрацювання аналітичного документу, що описує зміни в мережі середніх загальноосвітніх шкіл
України протягом 2017-2019 років.
Налагодження нового напряму роботи з аналітич-

ної 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.
• Старшим експертом було розроблено та презентовано аналітичну записку:
-- SN 116 - Зміни у мережі середніх шкіл в Україні.
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Децентралізація освіти
Робота на місцевому та регіональному рівнях
•

У зв’язку із завершенням попереднього проекту та
напряму роботи з питань світи на місцевому та регіональному рівнях експертами проекту було:
-- Опрацьовано механізм передачі Онлайн платформи кращих практик управління освітою в громадах Асоціації ОТГ.
-- Завершено роботу над методичними рекомендаціями щодо автономії шкіл за результатами ІІ
Регіонального форуму з питань автономії школи,
що відбувся в Коростишевській ОТГ Житомирської області. Проведення регіональних форумів є
спільною ініціативою Проекту та Польського Фонду міжнародної солідарності в Києві. Всі матеріали

які розроблені за результатами роботи форумів
можна знайти на нашій веб-сторінці у розділі «Бібліотека» - http://sklinternational.org.ua/ua/library/.
-- Комунікаційна кампанія щодо результатів роботи на місцевому та регіональному рівнях триває
на сторінці проекту у Facebook - https://www.
facebook.com/SKLInternational.org.ua/.
-- 24-25 січня - експерт проекту взяв участь у навчанні Проекту Програми розвитку ООН в Україні
(ПРООН) “Онлайн-освіта задля сталого розвитку”.

Підтримка Асоціації Об’єднаних Територіальних Громад
•

Представники Асоціації ОТГ взяли участь у консультаціях щодо перспективних планів формування ОТГ у Запорізькій, Донецькій, Луганській,
Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій,
Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській,
Волинській, Житомирській, Дніпропетровській,
Харківській, Полтавській областях, організовані
Мінрегіоном у співпраці з Підкомітетом з питань
адміністративно-територіального устрою Комітету з питань державного будівництва, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
• Асоціація ОТГ підготувала та представила свою позицію щодо змін до Конституції, формування перспективних планів, об’єднання громад та подальшого розвитку Асоціації:
-- https://wp.me/p9LVVV-3K7.
-- https://wp.me/p9LVVV-3Li.
• 15 січня відбулося спільне засідання Правління
та Ради Асоціації. Члени Ради представили звіти
про роботу тематичних та галузевих платформ за
2019 рік. Під час засідання було досягнуто домовленості про проведення щорічного зовнішнього
фінансового аудиту Асоціації. 15 нових об’єднаних
територіальних громад приєдналися. Експерти
Шведсько-українського проекту презентували рекомендації щодо вдосконалення роботи тематичних платформ.
• 16 січня відбулося перше засідання платформи з
питань розвитку сільського господарства. Експерти проекту презентували концепцію «Сталий розвиток сільської місцевості та досвід європейських
країн».
• 29 січня кафедра Охорони праці і навколишнього
середовища Київського національного університету будівництва та архітектури та Асоціація ОТГ
підписали меморандум про співпрацю.
• Експерти проекту допомогали Асоціації ОТГ роз-
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робляти плани діяльності тематичних платформ,
враховуючи нові виклики пов’язані з продовженням реформи децентралізації, змінами законодавства і наближенням епідеміологічної ситуації в
країні.
Експерти проекту також працювали над створенням організаційної структури взаємодії у реалізації заходів проекту між командою експертів СКЛ,
виконаdчого офісу правління і регіональних лідерів Асоціації ОТГ.
Комунікація:
Дайджести, щодо діяльності Асоціації, можна
знайти за посиланням.
Сторінка Facebook, офіційний веб-сайт Асоціації,
веб-сайт «Кращі практики» постійно оновлюються
https://wiki.hromady.org/.
підготовлено загальний звіт про діяльність ААТС у
2019 році.
Експерти Асоціації ОТГ взяли участь у таких заходах та зустрічах:
21 січня відбулася зустріч з координатором Швейцарського співробітництва з питань розвитку
щодо партнерства в рамках нового проекту у сфері освітніх послуг в ОТГ.
22 січня Олександр Корінний, голова Асоціації ОТГ,
взяв участь у зустрічі партнерів ініціативи ЮНІСЕФ
«Спільнота, дружня до дітей та молоді».
24 січня презентація результатів проекту LOGICA.
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Комунікація реформ
Промоція реформи децентралізації
• Експерт з комунікації проекту працював
них команд освітян.
над такими завданнями:
-- Комунікаційна кампанія щодо результатів
-- Адміністрування групи Facebook для пракроботи на місцевому та регіональному рівтиків-освітян.
нях.
-- Адміністрування вайбер груп регіональ-

Комунікація проекту
• Постійні оновлення веб-сайту проекту та
рів з питань комунікації реформи деценсторінки Facebook.
тралізації.
• Експерт з комунікації проекту регулярно • Звіт Проекту за 4 квартал 2019 року.
бере участь у засіданнях комунікаційної
групи та робочої групи координації доно• У січні2020 року розпочався новий Проект розрахований на 3 роки. Основними
напрямками
- роботи планується:
-- Фіскальна децентралізація.
-- Децентралізація в галузі освіти.
-- Підтримка Української асоціації об’єднаних територіальних громад та
- Підтримка парламентських комітетів.
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