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Фіскальна Децентралізація
Команда з питань фіскальної децентралізації працювала над наступними завданнями:
●

Експерти стежили за законодавчими змінами під час воєнного стану в Уряді, Верховній Раді,
Адміністрації Президента, щоб побачити, що є актуальним для громад. Як функціонують громади в
умовах війни? Як спростити процедури для громад? Було розроблено відповідні рекомендації та
опублікувано на веб-сайті www.decentralization.gov.ua

●

Експерти розробили проект договору та рекомендації для муніципалітетів щодо взаємодії з
донорами та отримання іноземних коштів безпосередньо до місцевих бюджетів

●

Підготовлено огляд змін, які внесено до Податкового та Бюджетного кодексів

●

За ініціативи Мінрегіону створена консультативна робоча група, яка оперативно надаватиме
територіальним громадам роз’яснення в частині місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. До
складу консультативної групи увійшли експерти проекту

●

Експерти проекту допомогали у розробці законопроекту, що забезпечить гнучкість використання
коштів місцевою владою

●

Експерти на постійній основі надають відповіді на запити громад

●

Роз’яснення з питань місцевих фінансів: експерти відповіли вже на понад 100 запитів від громад

●

Оплата праці в органах місцевого самоврядування в умовах воєнного стану - роз’яснення від
експертів проекту

●

Мінрегіон надіслав запит розробити пропозиції та зауваження до постанови Уряду щодо оцінки
втрат внаслідок війни. Для збору інформації про збитки створюється окрема інформаційна система

●

Експерти залучені до розробки пропозицій щодо спрощення процедур відновлення інфраструктури

●

Постійна підтримка Мінрегіону шляхом аналізу, висновків, коментарів, зауважень, звітів, участі в
робочих групах та підготовки інформаційно-презентаційних матеріалів для нарад вищих посадових
осіб

Децентралізація Освіти (національний рівень)
Робота команди з децентралізації освіти зосередилась на:
●
●

●
●

Експерти перебувають на постійному зв’язку з Міністерством освіти. Працюють над системою
моніторингу шкіл, вчителів, виплат
Доопрацювання звіту про бюджетування освіти на місцевому рівні. Київський звіт на стадії
завершення. Виконання деяких завдань буде неможливим за поточних обставин. Один із звітів
стосується Маріуполя та містить опис позитивних зрушень та практик, запроваджених міськрадою.
Регулярні консультації щодо політики Міністерству освіти і науки (МОН) та Інституту аналітики освіти
щодо розробки та впровадження збору статистичних даних
Були підготовлені короткі записки про:
○ № 133 - Оцінка оптимізації шкільних мереж
○ № 134 - Розподіл освітньої субвенції на 2022 рік: відмінності між першим і другим читанням
у законі про державний бюджет України

Децентралізація Освіти (регіональний рівень)
Компонент «Розбудова інституційного потенціалу в галузі управління освітою на місцевому рівні».
● Перепрофілювання компонента
● Розробка пропозиції щодо забезпечення якісної освіти в громадах, які приймають велику кількість
ВПО
● Одним із основних напрямків роботи експертів було питання, як організувати освіту в Україні та за її
межами під час воєнного стану
● 15 березня відбулася перша зустріч з питань освіти під час війни з обраними громадами, їхніми
керівниками освіти. Представники Міносвіти брали участь та були дуже відкритими до співпраці та
підтримки роботи проекту
● 23 березня відбулася друга зустріч з вибраними громадами з питань освіти у воєнний час. На зустріч
зібралися директори шкіл із обраних громад
● 1 квітня відбулася третя зустріч з питань освіти у воєнний час з обраними громадами, їхніми
керівниками освіти. Зустріч була присвячена психологічній підтримці в школах
● 19 квітня відбувся онлайн-захід з впровадження електронних журналів
● 29 квітня онлайн-захід з навчання ВПО української мови
● Варшава більше не має можливості приймати українських дітей до польських шкіл. Войцех
Мархлевський працює над створенням української школи у Варшаві. Для початку це має бути
тимчасовим рішенням. Створюється база даних українських вчителів. 12 квітня відкрилася
українська школа у Варшаві
● Робота над новими найкращими практиками в громадах. На кінець грудня онлайн-платформа
кращих практик з управління освітою містила 105 практики ефективного управління освітою на
місцевому рівні. Кожен запис належної практики містить опис практики, аналіз проблеми, яку вона
має на меті вирішити, вжитого підходу та досягнутих результатів, а також опис ризиків, відповідних
нормативно-правових актів, розроблених громадами. З моменту запуску платформи її відвідали 1
056 714 разів. Усі найкращі практики можна завантажити з wiki.sklinternational.org.ua
● Онлайн-сховище продуктів і ресурсів, пов'язаних з управлінням освітою в органах місцевого
самоврядування

Компонент місцевого економічного розвитку (новий
компонент)
Що було заплановано і зроблено до війни:
●

Компонент спрямований на передачу практичного досвіду Львова щодо розробки та реалізації
стратегії іншим громадам України. Компонент також буде тісно співпрацювати з експертами
SymbioCity в SKL International для інтеграції підходу SymbioCity в роботу компонента

●

Новий компонент (WOW = робота над чудесами) мав би чотири компоненти: (1) підтримка пілотних
громад з розробкою або оновленням стратегії, (2) практичні та творчі резиденції для практиків
громади, (3) форум місцевого самоврядування та інвестиційний форум, ( 4) Інститут Громад навчальні програми зі стратегічного планування в ОМС в Українському Католицькому Університеті
та онлайн курси на Prometheus

●

Форум ОМС попередньо планувався на 31 березня – 1 квітня. Частина Форуму була б присвячена
роботі WOW hromady

●

Проведено серію нарад з громадами на тему безпеки. До першого заходу приєдналися понад 500
учасників. Це був перший випадок, коли військове командування безпосередньо спілкувалося з
ОМС.

Під час війни:
●

Що стосується гуманітарної допомоги, то у Львові закінчуються продукти харчування та ліки

●

У Львові відкрився центр просування експорту, щоб допомогти бізнесу перенести чи розширити
виробництво за межі України

●

Львівська команда також комунікує з медіа у Львові та налагоджує контакти ЗМІ з місцевою
владою. Першочергове завдання – утримати увагу до України в світових ЗМІ

●

Підготовлено пропозицію щодо підтримки розвитку партнерства між українськими та
європейськими містами.

Підтримка Асоціації Об’єднаних територіальних
громад
●

Асоціація відновила роботу з членами - інформація про зміни в законодавстві, рекомендації
з’являється регулярно; комунікація членів налагоджена

●

Експерти проекту розпочали роботу з пілотними громадами для підтримки економіки воєнного часу,
продовольчої безпеки, надання послуг під час війни, інтеграції ВПО, оснащення ВПО, розміщення та
питань освіти тощо. Також планується розвивати партнерство громад зі шведськими та
європейськими муніципалітетами. Муніципалітети запитують про можливості отримати гранти та
товари

●

У квітні відбулася перша онлайн-зустріч між громадами та обласними державними адміністраціями
для обговорення процесу та досвіду переміщення бізнесу

●

Експерти проекту працювали над розробкою нового компонента забезпечення безпечності
харчових продуктів та розвитку економіки воєнного часу під назвою «Сади Перемоги»

●

Збираються кейси та ідеї, вивчаються можливості переміщення підприємств, можливості
працевлаштування для включення в компонент

●

Було розроблено та поширено інструкцію мерам та місцевим чиновникам які можуть опинитися у
небезпеці. Інструкція також актуальна для працівників освіти в окупованих громадах – колеги, які
працюють із зацікавленими сторонами освіти, можуть розповсюдити інструкцію

●

Асоціація планує подати заявку до CEMR. Щоб подати заявку, необхідне обговорення з іншими
асоціаціями місцевого самоврядування в Україні

●

Опубліковано запит до ООН щодо медикаментів та постачання продовольства для членів Асоціації,
які потрапили в біду

В рамках платформи з гендерних питань Асоціації:
○

На основі наявних ресурсів розроблено інформаційні матеріали про гендерне насильство та
погрози

○

Гендерний експерт долучився до роботи команди Prosto Project з гендерного аналізу
Центрів надання адміністративних послуг

○

Гендерний експерт брав участь у координаційних зустрічах ООН щодо гендерного
насильства, надає коментарі продовольчому кластеру ООН; надає інформацію та оновлення
для веб-сайту AATC

Комунікація:
○

Дайджест, щодо діяльності Асоціації за січень

○

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

○

Створення та поширення дайджесту актуальних грантів для громад.

○

Інформаційно-комунікаційний супровід заходів Асоціації, створення візуалізацій, поширення
контенту

○

Персоналізована розсилка привітань до Дня народження голів громад-членів ВАОТГ

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

Підтримка Асоціації ОТГ у підготовці до заходів

●

Створення нових груп менеджерів освіти в соціальних мережах під час війни

●

Підтримка колег у підготовці заходів(анонси, запрошення, інфографіка, переклад тощо)

●

Розробка дизайну практик з питань освіти під час війни

●

Підтримка колег у підготовці інфографіки для звітів та оформлення документів

●

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

●

Підготовка щоквартального бюлетеню за 1 квартал 2022 року

●

Інтерв’ю, відео, стріми з подій на теми децентралізації

●

Постійне оновлення сайту та сторінки проекту у Facebook

