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Цикл тренінгів і фокус-груп  

для освітян і батьків школярів, які бажають долучитись до впровадження системи 

відкритих шкільних бюджетів Open School in UA в Миколаєві 

 

Цикл тренінгів і фокус-груп для мешканців Миколаєва, які бажають долучитись до 

впровадження системи відкритих шкільних бюджетів і проводиться в рамках програми 

«Цифровий вплив» Учбово-методичного центру захисту прав людини. Учасники заходу 

обговорять проблеми прозорості «шкільних бюджетів», дізнаються про можливості системи 

Open School in UA, отримають навички моніторингу і планування бюджетних процесів.  

Тренери поділяться навичками проведення моніторингових досліджень та кампаній в 

галузі освіти, а також досвідом роботи в сфері захисту прав людини, протидії корупції та 

забезпечення чесних і прозорих бюджетних процесів. Учасники тренінгу обміняються 

досвідом та ідеями, візьмуть безпосередню участь в розробці пропозицій щодо 

вдосконалення системи відкритих шкільних бюджетів та її впровадження в Миколаєві.   

Тренери: Андрій Жнивін і Юрій Антощук – засновники і розробники онлайн 

платформи Open School in UA. Андрій Жнивін – директор Центру досліджень суспільства, 

громадський діяч, блогер, засновних кількох Інтернет-видань. Юрій Антощук - тренер-

фасилітатор з 10-річним стажем, засновник «Школи гіперлокальних ком’юніті», директор 

Херсонського обласного благодійного фонду «Об’єднання». 

Питання організаційного забезпечення заходу та логістики заходу: Юлія Болгак (050) 

935-62-23, bolgak.y11@gmail.com та Борис Кудар (097)712-62-87, kudar.boris@gmail.com.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Заходи проводить ГО «Учбово-методичний центр захисту прав людини» HRTC в 

рамках проекту «Прозорі бюджети шкіл Миколаєва» впроваджується за підтримки відділу 

преси, освіти та культури Посольства США в Україні та незалежного соціально-

екологічного руху NESEHNUTI в рамках «Програми трансформаційного співробітництва» 

Міністерства закордонних справ Чеської республіки. Погляди авторів не обов'язково 

збігаються з офіційною позицією урядів США та Чеської республіки. / Supported by the 

Democracy Grants Program of the U.S. Embassy to Ukraine and of the independent social and 

environmental movement NESEHNUTI in the framework of the “Program for Transformational 

Cooperation” of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The views of the authors do 

not necessarily reflect the official position of the U.S. Government and Government of Czech 

Republic. Юридичний супровід проекту здійснює юридична фірма «Студіо Лєгалє». 

 

 

 

mailto:bolgak.y11@gmail.com
mailto:kudar.boris@gmail.com


2 

Перша фокус-група і тренінг №1 (12.07.2019, п’ятниця),  

 

Мета заходу: зацікавити і залучити освітян і батьків школярів до діяльності з впровадження 

в Миколаєві системи відкритих шкільних бюджетів Open School in UA.  

 

час Зміст заходу 

09:30 – 10:00 Прибуття та реєстрація учасників  

10:00 – 10:05 Відкриття заходу – вітальне слово Бориса Кудара, директора Учбово-

методичного центру захисту прав людини, Мартіна Гитьги (NESEHNUTI) 

та представниць Посольства США в Україні Інни Здор та Віри Максимової 

(за погодженням) 

10:05 – 10:10 Борис Кудар – про програму «Цифровий вплив» Учбово-методичного 

центру захисту прав людини. Про проект «Прозорі шкільні бюджети для 

Миколаєва» і громадську кампанію «За чесні шкільні бюджети». Про 

тренерів, консультантів та ключових виконавців проекту, логістичні та 

організаційні питання 

10:10 – 10:20 Андрій Жнивін: знайомство, з’ясування очікувань 

10:20 – 10:30  Вадим Мельников: презентація проведеного у травні – червні 2019 року 

дослідження прозорості та доступності фінансових звітів шкіл Миколаєва 

10:20 – 10:55 Обговорення питань прозорості бюджетів закладів освіти Миколаєва.  

Модератор - Андрій Жнивін  

10:55 – 11:00 Борис Кудар – підведення підсумків фокус-групи 

11:00 – 11:15 Перерва на каву 

11:15 – 11:20 Презентація Юрія Антощука про можливості системи відкритих шкільних 

бюджетів Open School in UA 

11:20 – 12:00 Андрій Жнивін – практичне заняття з користування системою Open School in 

UA 

12:00 – 12:15 Питання учасників, обговорення, анкетування 

12:15 – 12:20 Борис Кудар: підсумки тренінгу, планування подальших дій  

12:20 – 12:25 Заключне слово Мартіна Гитьги (NESEHNUTI) та представниць Посольства 

США в Україні Інни Здор та Віри Максимової (за погодженням)  

12:25 – 12:30 Офіційно-урочиста частина: подяка учасникам фокус-групи та нагородження 

учасників тренінгу сертифікатами. Фото на згадку 

12:30  Відбуття учасників 

  

В програму заходів можуть вноситись зміни в залежності від потреб учасників 


