Положення про Раду донорів з питань впровадження
реформи децентралізації в Україні
1. Мета і завдання
Рада донорів з питань впровадження реформи децентралізації в Україні (далі – Рада
донорів) – є спільнотою донорських агенцій, іноземних дипломатичних
представництв в Україні, міжнародних організацій, що фінансують та/або
впроваджують широкомасштабні програми і проекти (далі – Донори), а також Уряду
України, що представлений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства (далі - Мінрегіон), що має на меті підтримку
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
(далі – Реформа), та сформована для здійснення стратегічної координації між Урядом
України, Мінрегіоном, іншими центральними органами виконавчої влади та
Донорами задля узгодження донорської підтримки і пріоритетів Реформи.
2. Завдання Ради донорів
 Координація
стратегічних пріоритетів і напрямків діяльності, а також
підходів, зусиль і діяльності Донорів згідно з Концепцією реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
затвердженою Урядом України, Планами дій Уряду, стратегічними планами
Мінрегіону задля впровадження Реформи;
 формування дієвої платформи для координації зусиль та співпраці Донорів
щодо надання експертної, методологічної та іншої технічної та фінансової
допомоги, а також координації заходів в процесі реалізації Реформи, зокрема в
питаннях тематичного спрямування проектів і програм, а також їх
географічного впровадження;
 оцінювання результатів реалізації Реформи за ключовими показниками (на
рівні отримання результатів/продуктів, що визначені в Матриці результатів
впровадження
реформи
децентралізації
в
Україні
https://donors.decentralization.gov.ua/vhid (надалі – Матриця результатів) та у
відповідних стратегічних документах Уряду;
Обговорення будь-яких питань, що викликають спільну зацікавленість або
занепокоєння, та були визначені Співголовами Ради донорів в результаті
консультацій в рамках Робочих груп під егідою Ради донорів (див. нижче), та
узгодження можливих спільних дій, спрямованих на вирішення цих питань. Рада
донорів створюється на період впровадження реформи децентралізації та функціонує
до прийняття відповідного рішення про її припинення, прийнятого на основі спільної
згоди Уряду України та Донорів.
3. Склад Ради донорів
Раду донорів формують уповноважені представники Мінрегіону та Донорів, що
фінансують та/або реалізують відповідні програми та проекти у сфері реформи
децентралізації, місцевого самоврядування та регіонального розвитку України.
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У Раді донорів співголовують Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України (за посадою) або його
заступник, та представник Донорів, який визначається членами Ради донорів
щорічно на основі консенсусу на останньому засіданні Ради донорів поточного року.
4. Формат роботи Ради донорів
Рада донорів зосереджує свою діяльність лише на стратегічному рівні.
На засіданнях Ради донорів Донори координують свої цілі та завдання у відповідності
до середньострокових і річних планів Уряду, оцінюють результати впровадження
Реформи та обговорюють виклики, що впливають на стан її реалізації та донорських
проектів/програм.
Будь-яке рішення Ради донорів приймається на її засіданні на основі спільної згоди та
відповідним чином протоколюється Секретаріатом Ради донорів (далі – Секретаріат,
чиї роль, функції і мандат наведені нижче).
Протокол засідання Ради донорів готується двома мовами (англійською та
українською) та затверджується Співголовами. Протокол поширюється серед усіх
членів
Ради
донорів
та
оприлюднюється
на
веб-порталі
http://donors.decentralization.gov.ua/donor_board протягом десяти календарних днів
після засідання.
Організаційне забезпечення діяльності Ради донорів здійснюється Секретаріатом
Ради донорів. Від Мінрегіону координацію діяльності Ради донорів здійснює
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації
влади та адміністративно-територіального устрою в Україні.
а. Секретаріат Ради донорів
Кількісний склад Секретаріату Ради донорів визначається Співголовами Ради
донорів. Операційні витрати Секретаріату покриваються за рахунок бюджету
відповідних донорів та проектів.
Обов’язки Секретаріату:
 в координації з Мінрегіоном забезпечує регулярне оновлення і загальний
моніторинг Матриці результатів https://donors.decentralization.gov.ua/vhid.
 здійснює організаційне і протокольне забезпечення засідань Ради донорів;
 надає логістичну/технічну підтримку Робочим групам, утвореним в рамках під
егідою Ради донорів;
 здійснює моніторинг потреб та надає підтримку координаторам Робочих груп у
визначенні завдань для Робочих груп;
 здійснює інформаційне наповнення та технічний супровід веб-сторінки Ради
донорів http://donors.decentralization.gov.ua/donor_board.
 готує аналітичні матеріали щодо стану виконання Матриці результатів.
Члени Секретаріату відвідують усі засідання Ради донорів, забезпечують організацію
підготовки засідань Ради донорів (запрошують учасників, формують списки
учасників, забезпечують тиражування матеріалів засідань, сприяють забезпеченню
синхронного перекладу засідання тощо) сприяють його роботі та ведуть протокол.
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б. Засідання Ради донорів
Співголови сприяють організації та проведенню засідань Ради донорів протягом
періоду головування.
Рада донорів проводить свої засідання щонайменше один раз в квартал з ініціативи
хоча б одного із Співголів.
Питання порядку денного для розгляду на засіданні Ради донорів формуються
Секретаріатом Ради донорів з урахуванням пропозицій членів Ради донорів та
координаторів Робочих груп під егідою Ради донорів і остаточно затверджуються
Співголовами Ради донорів щонайменше за 14 календарних днів до засідання Ради
донорів.
Запрошення на засідання Ради донорів, а також документи для обговорення під час
засідання надсилаються Секретаріатом Ради донорів членам Ради донорів
щонайменше за 14 календарних днів до його проведення.
Список учасників кожного засідання Ради донорів погоджується Співголовами Ради
донорів. Кожен член Ради донорів має право запросити на засідання Ради донорів
інших осіб, які не є членами Ради донорів, але чия участь у засіданні може бути
корисною для обговорення конкретного пункту порядку денного. Запрошені
учасники, що не є членами Ради донорів, не беруть участь у процесі прийняття
рішень Радою донорів та присутні у статусі спостерігачів.
У засіданнях Ради донорів можуть брати участь в якості спостерігачів представники
таких інституцій:






відповідних Комітетів Верховної Ради України,
центральних органів виконавчої влади
центрального офісу реформ при Мінрегіоні;
Офісу реформ при Кабінеті Міністрів України;
Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування

с. Робочі групи під егідою Ради донорів
Робочі групи під егідою Ради донорів (далі – Робочі групи) утворюються для
оперативного експертного опрацювання питань, визначених в Матриці результатів та
забезпечення координації роботи в окремих тематичних напрямах. Рішення про
утворення нових або ліквідацію існуючих Робочих груп приймається Співголовами
Ради донорів за пропозицією Секретаріату та після консультацій з Донорами.
Актуальний перелік Робочих груп, їх склад, графік та протоколи засідань
оприлюднюються на веб-порталі Децентралізація у розділі «Міжнародна співпраця»
http://donors.decentralization.gov.ua/donor_board.
У рамках конкретного тематичного напрямку кожна Робоча група:
 визначає ключові виклики Реформи та координує діяльність, підходи і
методики впровадження програм/проектів, що реалізуються в Україні в
окремому тематичному напрямку;
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 проводить моніторинг досягнутих результатів на основі затвердженої Матриці
результатів у своїй сфері діяльності і надає відповідні дані та інформацію
Секретаріату Ради донорів;
 регулярно переглядає Матрицю результатів у своїй сфері діяльності та надає
пропозиції Раді донорів щодо необхідних змін;
 формує експертні висновки і пропозиції з питань, що входять до компетенції
групи;
 надає пропозиції щодо реалізації завдань Реформи.
Діяльність Робочих груп забезпечують Координатори, які є співробітниками
відповідної програми/проекту міжнародної технічної допомоги.
До складу Робочих груп входять представники Мінрегіону, відповідних
програм/проектів міжнародної технічної допомоги, центральних органів виконавчої
влади, всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування, аналітичних центрів та
незалежних експертів (донори можуть делегувати своїх представників.
Засідання Робочих груп скликаються як правило за 3 робочі днів до дати засідання.
Будь-яка публікація або будь-який інший документ, який підготовлений Робочою
групою для поширення, повинен містити посилання, що він не відображає офіційну
позицію Ради донорів.
5.

Моніторинг

Моніторинг ефективності діяльності Ради донорів та її робочих груп
здійснюватиметься на основі підставі електронної Матриці результатів
https://donors.decentralization.gov.ua/vhid.
Уповноважені представники програм та проектів міжнародної технічної допомоги,
що працюють у відповідних Робочих групах Ради донорів, кожні півроку заповняють
електронну Матрицю результатів (фактично виконана робота та планування
майбутніх завдань).
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