Group #1. Administrative-Territorial Reform and Decentralization
Legal Framework

Робоча група 1: З питань територіальної організації влади та
законодавчого забезпечення децентралізації

Minutes of the meeting from 16/03/2017, 11.00

Протокол зустрічі 16.03.2017, 11.00

List of participants:

Присутні:

Mr. Mykola Rubchak (Minregion), Mr. Daniel Popescu (CoE), Ms. Olga
Shevchuk (CoE), Ms. Olena Lytvynenko (CoE), Mr. Igor Parasyuk (USAID),
Ms. Tetiana Matiychyk (U-LEAD/GIZ), Mr. Yuriy Garbuz (VR), Ms. Ilona
Postemska (SDC), Mr. Sergiy Popov (Donor Board Secretariat)

Микола Рубчак (Мінрегіонбуд Україна), Даніель Попеску (CoE),
Oльга Шевчук (CoE), Олена Литвиненко (CoE), Ігор Парасюк (USAID),
Тетяна Матійчик (U-LEAD/GIZ), Юрій Гарбуз (ВР), Ілона Постемська
(SDC), Сергій Попов (Секретаріат Ради Донорів)

Agenda:

Порядок денний:

1. Finalization and approval of the matrix (including defining
sources of information for the indicators, so that we can start
organizing our thinking around the M&E)
2. Presenting and discussing detailed action plans for 2017 for all
key projects contribution of which is reflected in the matrix (all
projects are requested to make brief presentations)
3. Identifying particular issues that require close coordination
between different projects, as well as between projects and
Minregion
4. Defining issues that need to be urgently tackled in the coming
months and proposals to whom and how they can be addressed
5. Defining frequency of the WG meetings and date for the next
meeting and possible agenda/ focus

1. Узгодження, фіналізація та затвердження матриці
результатів із визначенням Джерел інформації для
індикаторів матриці. На цій основі здійснюватиметься
моніторинг та оцінка результатів
2. Презентація та обговорення детальних планів діяльності
ключових проектів на 2017 рік, що стосуються участі даних
проектів у досягненні результатів, зазначених у матриці
3. Виявлення конкретних питань та завдань, які вимагають
координації між різними проектами, а також між проектами
та Мінрегіоном
4. Визначення питань, які вимагають термінового вирішення у
найближчі місяці, а також формулювання пропозицій, до
кого ці питання мають бути адресовані і яким чином
5. Визначення частоти зустрічей робочої групи, дати
наступного зібрання та пропонованих питань щодо
включення у програму зустрічі
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WG Meeting Results

Результати зустрічі робочої групи

1. CRF matrix/ Action Plan

1. Узгодження, фіналізація та затвердження матриці:

- Introduction. Olga Shevchuk and Igor Parasiuk on the importance of the
meeting, summarizing the results of the previous meeting held in late
February.

Ознайомлення. Ольга Шевчук та Ігор Парасюк про важливість
зустрічі, підведення підсумку попередньої зустрічі що проходила в
кінці лютого.

- Ihor Parasyuk summed up work results on finalizing the matrix.

- Ігор Парасюк підсумував роботу проведенню над доопрацюванням
матриці результатів.

Decided:
- The CRF matrix does not need changes at this stage
Daniel Popescu plans to provide suggestions on the modification of the
matrix to separate impact indicators according to two different
scenarios: (i) within the current Constitution and (ii) in the case of the
Constitution amendments.
- Performance in impact indicators means laws and regulations being in
force.
- Monitoring of the impact indicators should be within the
responsibilities of U-LEAD project and the Donor Board Secretariat.

Вирішили:
- На даному етапі матриця результатів не потребує змін
Даніель Попеску надасть пропозиції щодо модифікації матриці з
метою розмежування показників ефективності за двох різних
сценаріїв: (і) в межах чинної Конституції та (іі) у випадку знін до
Основного Закону.
- Свідченням досягнення показників ефективності є набуття сили
законів та нормативно правових актів.
- Моніторинг за досягненням показників ефективності
покладаються на проект U-LEAD та Секретаріат Ради Донорів.

2. Particular issues that require close coordination between different
projects, as well as between projects and Minregion:

2. Презентація та обговорення детальних планів діяльності
ключових проектів

- The group decided to discuss this issue via electronic communication.

- Прийняте рішення оговорити це питання в видаленому режимі за
допомогою електронного зв’язку.

3.Particular issues that require close coordination between different
projects, as well as between projects and Minregion:

3. Конкретні питання та завдання, які вимагають координації між
різними проектами, між проектами та Мінрегіоном:

- Projects action plans coordination for 2017

- Узгодження плану дій проектів на 2017 рік.
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4. Kind of issues that need to be urgently tackled in the coming months

4. Питання, які вимагають термінового вирішення у найближчі
місяці, а також формулювання пропозицій:

- Synchronization of WG1 work with WG 5.1, WG 5.2, WG 5.3, WG 5.4 on
sectoral reforms and with WG 3 if needed (To be confirmed after the
results of the WG3 work)

- Синхронізація діяльності РГ 1 з підгрупами РГ 5.1, РГ 5.2, РГ 5.3, РГ
5.4 щодо секторальних реформ та за необхідності РГ 3 (потребує
підтвердження за результатами роботи РГ3)

- The need for preparing the results framework for the next period.

- Необхідність підготовки Мінрегіоном України матриці результатів
на наступний період.

5. Defining frequency of the WG meetings and date for the next meeting

5. Визначення частоти зустрічей робочої групи, дати наступного
зібрання та пропонованих питань щодо включення у
програму зустрічі:

and proposals to whom and how they can be addressed:

and possible agenda/ focus:

- next meeting will be in April after the 5.2. WG subgroups work
results are obtained
- frequency of meetings: upon request and needs of donors or
Minregion

-

Наступна зустріч: в квітні після отримання результатів
від підгруп РГ 5.

-

Частота зустрічей: за запитом та потребами Міністерства
чи донорів.

Minutes drafted by Sergiy Popov.
Minutes approved by Ihor Parasyuk, Olga Shevchuk (WG Coordinators)
16.03.2017, Kyiv
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