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Фіскальна Децентралізація
У травні команда з питань фіскальної децентралізації працювала над наступними завданнями:
●

12 травня команда з питань фіскальної децентралізації взяла участь у засіданні РГ Мінфіну з питань
місцевих бюджетів ·

●

Команда з питань фіскальної децентралізації провела зустрічі з Мінрегіоном та Мінфіном, з метою
обговорення Указу Президента України та способи вирішення питання щодо місця збору ПДФО.

●

17 травня експерт проекту Тоні Левітас провів презентацію щодо місця збору ПДФО на засіданні
Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування

●

19 травня експерти проекту провели зустріч із заступником Міністра фінансів для обговорення місця
збору ПДФО

●

У травні експерт проекту Тоні Левітас розпочав роботу над статтею про місце збору ПДФО

●

Роботу над дослідженням місця збору ПДФО продовжили експерти Київської школи економіки
Експерти Центрального офісу реформ Ігор Герасимчук та Ігор Онищук працювали за такими

напрямками:
●

Збір та аналіз фінансових показників місцевих доходів за три місяці 2020 та 2021 років

●

Участь у підготовці регулярних звітів "Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування
місцевого самоврядування" на запит Мінрегіону. Сюди входять бюджетні дані місцевих органів
влади та областей за перші три місяці 2020 та 2021 років

●

Підготовка показників для оцінки фінансової спроможності громад та методів розрахунку
інтегрального показника фінансової спроможності на запит Міністерства регіонального розвитку

●

Підготовка даних за 6-ма показниками фінансової спроможності 1468 громад за перший квартал
2021 року для інформаційно-аналітичного порталу на запит Міністерства регіонального розвитку

●

Розробка матеріалів для відкритих діалогових зустрічей щодо формування громад в Києві,
Житомирській, Миколаївській областях

●

Підготовка інформації про залишки районних бюджетів та депозити на районних рахунках станом на
1 травня 2021 року

●

Участь у підготовці змін до Податкового кодексу

●

Підготовка відповідей на питання щодо місцевих бюджетів (на запит Мінрегіону), що розміщені на
сайті https://decentralization.gov.ua

●

Надання постійної підтримки MinRegion за допомогою аналізів, думок, звітів, участі у робочих групах
та підготовки матеріалів для зустрічей високопосадовців:
○

надання експертного висновку щодо законопроекту № 5386 ("Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо особливостей земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки, що перебувають в оперативному управлінні, господарському управлінні")

○

підготовка листа до апарату Президента України щодо фінансування районних державних
адміністрацій

○

надання спеціальних звітів про фінанси в різних областях / громадах / районах

Децентралізація Освіти
Протягом травня 2020 року робота команди з децентралізації освіти зосередилась на:
●

Підтримка діяльності Робочої групи щодо удосконалення формули розподілу освітньої субвенції:
○

Підготовлено аналітичні матеріали
■

SN 125: Великі міста у формулі розподілу освітньої субвенції: варіанти політики

■

SN 126: Варіанти політики для великої таблиці розрахункової наповнюваності
класів

●

Презентовано «Індивідуальні інформаційні довідки щодо розрахунку обсягу освітньої субвенції» для
органів місцевого самоврядування, призначених для легкого доступу до інформації про обсяг коштів
та всіх основних параметрів, що використовуються для розрахунку за Формулою розподілу освітньої
субвенції

●

Підтримка МОН та Інституту освітньої аналітики щодо реформування системи освітньої статистики

●

27 травня експертами проєкту було презентовано онлайн-сховище продуктів та ресурсів з
управління освітою в органах місцевого самоврядування з метою сприяння розвитку потенціалу
працівників місцевого самоврядування та продовжується наповнення розділів відповідною
інформацією

●

18 травня експерти проекту взяли участь у засіданні робочої групи донорів з питань освіти

Підтримка Асоціації Об’єднаних територіальних
громад

●

За підтримки Проекту Асоціація ОТГ провела Регіональний тиждень Закарпатської області 18-21
травня. Проведено засідання платформ, голів громад області та засідання керуючих справами.
Запущено фахові мережі

●

25 травня була організована неформальна зустріч з головами громад - "Кава з мерами" для
обговорення стратегічних питань, пов'язаних з децентралізацією освіти

●

Старт Регіонального тижня Полтавської області відбувся 31 травня.

●

Валентина Полтавець, виконавча директорка ВАОТГ, презентувала позицію Всеукраїнської Асоціації
ОТГ на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" (25.05.2021).

●

Проект продовжує підтримувати регіональну діяльність Асоціації ОТГ. Було проведено засідання
Закарпатського, Полтавського, Миколаївського регіональних відділень ВАОТГ.

●

Представники Всеукраїнської Асоціації ОТГ взяли участь в спільному засіданні Всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування та Робочої групою з питань правової реформи при
Президенті України (підгрупа з питань внесення змін до Конституції) (06.05, 17.05, 24.05.2021)

●

Представники ВАОТГ взяли участь у засіданні Консультативної Ради з питань місцевого
самоврядування при голові Верховної Ради (11.05.2021)

●

Представники Асоціації взяли участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи щодо підготовки нової
редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (13.05.2021)

●

Представники Всеукраїнської Асоціації ОТГ взяли участь у засіданні Комітету з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
(19.05.2021)

Проект підтримує роботу наступних тематичних платформ Асоціації: правова, бюджети та фінанси
●

Правова платформа Асоціації:
○

Проведення зустрічі із презентацією Платформи «Законодавство для ОТГ» в рамках
Закарпатського Регіонального тижня 19 травня, формування групи юристів.

○

Підготовка, організація та проведення он-лайн семінару - “Староста. Розвиток інституту
старост – новий закон” (формат: питання-відповіді) (13.05.2021)

○

Підготовка, організація та проведення он-лайн семінару - “Співробітництво ТГ. Практика
застосування” (формат: питання-відповіді) (26.05.2021)

○

Надання консультацій членам Асоціації з правових та організаційних питань органів нового
місцевого самоврядування

В рамках платформи Асоціації «Місцеві бюджети та фінанси»:
○

Проведення зустрічі з фінансистами територіальних громад Закарпатської області в рамках
реалізації проекту "Регіональний тиждень" 20 травня

○

Проведення засідання платформи "Місцеві бюджети та фінанси" щодо обговорення
пропозицій стосовно внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції": обговорення
пропозицій, визначення позиції Асоціації ОТГ щодо даного питання (07.05.2021)

○

Проведення робочої наради з метою підготовки остаточної позиції щодо удосконалення
формули розподілу освітньої субвенції

○

Участь у засіданні робочої групи МОН щодо удосконалення формули розподілу освітньої
субвенції, презентація позиції Асоціації ОТГ

○

Участь у засіданні Комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР (19.05.2021)

○

Участь у засіданні комітету ВРУ з питань податків щодо законопроектів про ПДФО
(19.05.2021), формування позиції Асоціації ОТГ.

В рамках платформи з гендерних питань Асоціації:
○

Описано 2 успішні практики інтеграції гендерних підходів у діяльність громад та реалізації
гендерних ініціатив

○

Підготовлено статтю для сайту ВАОТГ на тему «Вшановуємо матерів та досягаємо цілей
сталого розвитку ООН» - з нагоди Дня матері в Україні

○

Проведено моніторинг інтернет-сайтів та ФБ-сторінок громад-членів ВАОТГ на предмет
гендерної чутливості проваджуваної комунікації – проаналізовано інтернет-ресурси 100
громад. Надано цільові консультації двом громадам з метою усунення з їх сайтів гендерно
стереотипного контенту

○

Підготовлено статтю на сайт ВАОТГ «Як зробити наші інтернет-ресурси кращими, а нас –
успішними та гендерно чутливими» - за результатами проведеного моніторингу з
рекомендаціями для громад задля підвищення гендерної чутливості комунікації

○

Розроблено алгоритм роботи з громадами щодо підписання Європейської хартії рівності
жінок і чоловіків на місцевому рівні; підготовлено листа на офіс Європейської ради
муніципалітетів з пропозицією співпраці від ВАОТГ; підготовлено відповідну статтю для
сайту ВАОТГ

○

Проведено інформаційну сесію "Гендерна політика Асоціації: чим ми можемо бути корисні
громадам" на регіональному тижні ВАОТГ для Закарпатської області

○

Проведено підготовчу роботу до проведення тренінгів з питань гендерної рівності для
ВАОТГ спільно з Радою Європи та Українською школою урядування (онлайн зустрічі,
погодження програми, списків учасниць/-ків тощо). Зібрано 137 заявок від учасниць/-ків (з
них – 12 чоловіків, 125 жінок), що перебільшило очікування удвічі

○

Розпочато спільне проведення тренінгів з питань гендерної рівності для ВАОТГ спільно з
Радою Європи та Українською школою урядування (4-денна програма, по 3 години щодня)

Комунікація:
○

Дайджест, щодо діяльності Асоціації

○

Сторінка Facebook, офіційний веб-сайт Асоціації, веб-сайт «Кращі практики» постійно
оновлюються

○

Постійна підтримка та ведення Телеграм-каналу Асоціації ОТГ, Viber-каналу.

○

Створення календаря заходів на місяць

○

Інформаційний супровід Регіонального тижня у Закарпатській області (18-21 травня).
Організація, підготовка та поширення інтерв’ю, за участі голів регіонів до регіонального
тижня: Василем Щуром (Міжгірська ТГ Закарпатської області), Іваном Погоріляком
(Перечинська ТГ Закарпатської області)

○

Створення та поширення дайджесту актуальних грантів для громад.

Комунікація
Промоція реформи децентралізації
Експерт з комунікації проекту працював над такими завданнями:
●

Підтримка Асоціації ОТГ у підготовці до заходів

●

Адміністрування групи Facebook для практиків-освітян, адміністрування вайбер груп регіональних
команд освітян

●

Підготовка щоквартального бюлетеню за 2 квартал 2021 року

●

Експертами проєкту презентовано онлайн-сховище продуктів та ресурсів з управління освітою в
органах місцевого самоврядування з метою сприяння розвитку потенціалу працівників місцевого
самоврядування та продовжується наповнення розділів відповідною інформацією

●

Підготовка до презентації Репозиторію, кодування інтерв’ю та розміщення в соцмережах

●

Участь у засіданнях координаційних робочих груп донорів

●

Заповнення інформації про проведені навчання для громад у рамках проекту до бази даних
Мінрегіону

●

Підготовка до презентації публікації щодо зарплат вчителів

Комунікація проекту
●

Постійні оновлення сайту проекту (http://sklinternational.org.ua/ua/library/) та фейсбук сторінки
(https://www.facebook.com/SKLInternational.org.ua/)

●

Підготовлено публікацію “Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії”

●

Підготовлено публікацію “Як платити вчителям: Три приклади реформування національних систем
оплати праці вчителів у Східній Європі”

