Donor Coordination Board

Координаційна рада донорів

Working Group # 5.3 on Humanitarian Policy

Робоча група #5.3 з питань гуманітарної політики

Minutes of the meeting from 18.04.2017, 16.00 (U-LEAD office)

Протокол зустрічі 18.04.2017, 16.00 (офіс програми U-LEAD)

List of participants:

Присутні:

Irina Frenkel (POSD/EDGE), Lydiya Yevtushenko (Ministry of Regional
Development), Igor Artemov (U-LEAD), Kostiantyn Havrylov (SwedishUkrainian project “Decentralization Support in Ukraine”), Mariya
Karchevych (Ministry of Youth and Sport), Sergiy Popov (Secretariat of
Donor Board)

Ірина Френкель (ПОСД/EDGE), Лідія Євтушенко (Мінрегіон), Ігор
Артемов(U-LEAD), Костянтин Гаврилов (Шведсько-Український проект
«Підтримка
децентралізації
в
Україні»),
Марія
Карчевич
(Мінмолодьспорт), Сергій Попов (Секретаріат Ради Донорів)

Agenda:

Порядок денний:

1. Coordinating, finalizing and approving the outcome matrix,

7. Узгодження, фіналізація та затвердження матриці результатів із

specifying the sources of information for matrix indicators, which will
be the basis for monitoring and evaluation of results.
2. Presentation of projects that require support in the field of culture.
3. Presentation of projects that require support in the field of youth
policy, physical culture and sports.
4. Discussion of the proposed projects in the field of education.
5. Discussion of the structure of project presentations during the
meeting of the Donor Board.
6. Deciding on the date and agenda of the next meeting.

визначенням джерел інформації для індикаторів матриці, на основі
чого здійснюватиметься моніторинг та оцінка результатів
8. Презентація проектів, які потребують підтримки в галузі культури.
9. Презентація проектів, які потребують підтримки у сферах
молодіжної політики, фізичної культури та спорту.
10. Обговорення запропонованих проектів у галузі освіти.
11. Обговорення структури презентації проектів під час засідання Ради
Донорів.
12. Визначення дати та порядку денного наступної зустрічі.

WG Meeting Results

Результати зустрічі робочої групи

1. Coordinating, finalizing and approving the outcome matrix:

1. Узгодження, фіналізація та затвердження матриці результатів:

Irina Frenkel: presented the revised outcome matrix. Irina Frenkel:
suggested an additional impact indicator “forming a balanced services
market with equal starting conditions for organizations working in the
field of culture, regardless of their form of ownership”.

Ірина Френкель: презентувала доопрацьовану матрицю результатів.
Ірина Френкель: запропонувала додатковий показник впливу
«формування збалансованого ринку послуг з рівними стартовими
умовами для організацій працюючих в галузі культури незалежно від
форми власності».

Lydia Yevtushenko: proposed to supplement the matrix with
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information about the steps to be taken in order to achieve results.
Maria Karchevych: presented the groundwork on the outcome matrix
and noted the needs for expert guidance and support in order to
implement projects in the field of youth policy, physical culture and
sports.
Resolved:
Finalize the matrix taking into consideration the general CRF structure.

Лідія Євтушенко: запропонувала доповнити матрицю інформацією про
кроки, які необхідно здійснити для досягнення результатів.
Марія Карчевич: представила напрацювання по матриці результатів та
зазначила про потреби щодо експертного супроводу та підтримки в
реалізації проектів у сферах молодіжної політики, фізичної культури та
спорту.
Вирішили:
Доопрацювати матрицю з урахуванням загальної структури CRF.

2. Presentation of projects that require support in the field of culture:

2. Презентація проектів, які потребують підтримки в галузі культури:

Irina Frenkel, presented the key projects to be implemented by the
Ministry of Culture, and mentioned which projects require assistance.

Ірина Френкель: презентувала ключові проекти, які будуть
реалізовуватись Міністерством культури, та зазначила, які проекти
потребують допомоги.
Костянтин Гаврилов: презентував ключові напрями діяльності
Шведсько-Українського проекту «Підтримка децентралізації в
Україні».

Kostiantyn Havrylov: presented the key areas of activities of the
Swedish-Ukrainian project “Decentralization Support in Ukraine”.

3. Presentation of projects that require support in the field of youth

3. Презентація проектів, які потребують підтримки у сферах
молодіжної політики, фізичної культури та спорту:

Maria Karchevych: presented the key projects to be implemented by
the Ministry of Youth and Sport, and mentioned which projects require
assistance.

Марія Карчевич: презентувала ключові проекти, які будуть
реалізовуватись Міністерством молоді та спорту, та зазначила, які
проекти потребують допомоги.

5. Discussion of the structure of project presentations during the

5. Обговорення структури презентації проектів під час засідання Ради
Донорів:

Sergiy Popov: acquainted the participants with the structure of project
presentations during the meeting of the Donor Board.

Сергій Попов: ознайомив присутніх зі структурою презентації проектів
під час засідання Ради Донорів.
Ірина Френкель: запропонувала включити до презентації питання
щодо створення крос-секторальної робочої групи.

policy, physical culture and sports:

meeting of the Donor Board

Irina Frenkel: suggested to include the issue of creating a cross-sector
working group in the presentation.

6. Deciding on the date and agenda of the next meeting:
Hold the next meeting after the meeting of the Donor Board, agenda

6. Визначення дати та порядку денного наступної зустрічі:
Провести наступну зустріч після засідання Ради Донорів, порядок
денний буде погоджений із урахуванням пропозицій від профільних
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will be agreed upon, taking into consideration the proposals made by
line ministries.
Minutes drafted by Sergiy Popov

міністерств.

Minutes approved by Irina Frenkel (WG Coordinator)

18.04.2017, Kyiv
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