Donor Coordination Board

Рада донорів

WG #6.1. on communication

Робоча група №6.1 з питань комунікацій

Meeting minutes dated 23/05/2017, at 14.00

Протокол зустрічi 23/05/2017, 14.00

(Ukraine crisis media center office)

(Український кризовий медіа центр)

List of participants:

Учасники:

Ms. Oksana Garnets (DESPRO), Mr. Dmytro Vasyliev (COR
Communication group), Ms. Tetiana Nychyporenko (DOBRE), Mr. Serhii
Kopan (SKL), Ms. Yaryna Zhurba (DOBRE), Mr. Oleksandr Dudka
(Regionet/GIZ), Mr. Peter Ivanov (National Council for Reforms), Ms.
Olena Symonenko (EDGE/POSD), Ms. Iuliia Lokshyna (Donor Board
Secretariat).

Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (Комунікаційна група ЦОР),
Тетяна Нечипоренко (DOBRE), Сергій Копань (SKL), Ярина Журба
(DOBRE), Олександр Дудка (Регіонет/GIZ), Петро Іванов (Національна
рада реформ), Олена Симоненко (EDGE/ПОСД), Юлія Локшина
(Секретаріат Ради донорів).

Agenda

Порядок денний

1. Finalization of the CRF matrix and coordination of the matrix
1. Фіналізація матриці результатів та узгодження перекладу матриці
translation.
2. Discussion and preparation of the Table on Monitoring 2. Обговорення і підготовка Таблиці моніторингу індикаторів
Indicators.
3. Information about the Donor Board meeting held on April 26, 3. Інформація про засідання Ради донорів, яке відбулося 26 квітня 2017 р.
2017.
4. Виявлення конкретних питань та завдань, які вимагають координації
4. Identification of specific issues and tasks requiring coordination
між різними проектами, а також між проектами та Мінрегіоном
between different projects as well as between the projects and
5. Обговорення дати наступного зібрання та пропонованих питань щодо
MinRegion.
включення у програму зустрічі
5. Discussion of the date of the next meeting and proposed issues to
be included in the meeting agenda.
WG Meeting Results

Результати зустрічі робочої групи

1. Finalization of the CRF matrix and coordination of the matrix 1. Фіналізація матриці результатів та узгодження перекладу матриці
translation.
The CRF matrix has already been finalized. The wording in the Матриця результатів є наразі фіналізованою. Формулювання в перекладі
матриці результатів узгоджені всіма учасниками.
translation of the CRF matrix is agreed upon by all participants.
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2. Discussion and preparation of the Table on Monitoring
Indicators.

2. Обговорення і підготовка Таблиці моніторингу індикаторів

After the work on the matrix is completed, it will be necessary to analyze Після завершення роботи над матрицею потрібно буде проаналізувати
the existing sociological studies on the issue of decentralization reform існуючі соціологічні дослідження, що стосуються питання реформи з
in order to understand which issues are already covered and which are децентралізації, аби зрозуміти які питання вже охоплені, а які ні, та які
саме індикатори впливу можна виміряти.
not, and what impact indicators can be measured.
It is decided not to add the planned indicators yet, they must comply Планові показники вирішено поки що не додавати, вони мають
відповідати загальній стратегії.
with the overall strategy.
To add a column with baseline indicators for comparison.

Додати стовпчик з базовими показниками для порівняння.

Resolved:

Вирішено:

- in early June, to hold a round table with the participation of all
representatives of organizations conducting sociological research on
decentralization, in order to identify certain impact indicators, which are
already used in measuring.

- на початку червня провести круглий стіл за участі всіх представників
організацій,
що
проводять
соціологічні
дослідження
щодо
децентралізації з метою визначення певних індикаторів впливу, за
якими вже йде вимірювання.

3. Information about the Donor Board meeting held on April 26, 3. Інформація про засідання Ради донорів, яке відбулося 26 квітня 2017 р.
2017.
Ms. O. Garnets and Ms. Iu. Lokshyna informed the participants about the О. Гарнець та Ю. Локшина проінформували учасників про засідання Ради
донорів, яке мало місце 26 квітня.
Donor Board meeting, which took place on April 26, 2017.
4. Identification of specific issues and tasks requiring coordination 4. Виявлення конкретних питань та завдань, які вимагають координації
between different projects as well as between the projects and між різними проектами, а також між проектами та Мінрегіоном
MinRegion.
1) Communication strategy and communication plan for 2017 have been 1) Комунікаційна стратегія та комунікаційний план на 2017 рік
finalized. These are universal documents that require coordination of доопрацьовані. Це універсальні документи, які потребують координації
efforts from all projects and programs of international technical зусиль з боку всіх проектів та програм міжнародної технічної допомоги в
assistance in this area. Also, currently these documents require цій сфері. Також, наразі ці документи вимагають формалізації.
formalization.
Resolved:

Вирішено:

- The communication strategy and action plan will be re-sent out to the - Учасникам групи буде повторно розіслана комунікаційна стратегія та
participants of the group for making clarifications in the project план дій для внесення уточнень по пунктам діяльності проектів.
activities.
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- To devote the next meeting of the working group to discussing the - Наступну зустріч робочої групи
communication strategy and action plan.
комунікаційної стратегії та плану дій.

присвятити

обговоренню

2) A decentralization brand was developed that can be used by all
stakeholders. Currently, we are working on restyling the brand at 2) Було розроблено бренд децетралізації, який може використовуватися
всіма зацікавленими особами. Наразі триває робота над рейстайлінгом
www.decentralisation.gov.ua
бренду на сайті www.decentralisation.gov.ua
Resolved:
Вирішено:
- A representative of the National Reform Council will forward this visual - Представник Національної ради реформ перешле дане візуальне
solution to all participants of the group for use
рішення всім учасникам групи для користування
5. Discussion of the date of the next meeting and proposed issues to 5. Обговорення дати наступного зібрання та пропонованих питань щодо
be included in the meeting agenda.
включення у програму зустрічі
It was agreed to organize a round table in mid-June agreed to present В середині червня домовлено організувати круглий стіл, на якому
sociological research on decentralization.
представити соціологічні дослідження щодо децентралізації.
The date of the next meeting of the working group on communications Дата наступної зустрічі робочої групи з питань комунікації буде
will be appointed after the round table for the discussion of sociological призначена після круглого столу з обговорення соціологічних
research on the decentralization reform.
досліджень з питань реформи з децентралізації.
The agenda of the next meeting includes: discussion of the Програма наступної зустрічі: обговорення комунікаційної стратегії та
communication strategy and action plan, discussions and finalization of плану дій, обговорення та фіналізація таблиці моніторингу індикаторів.
the Table on Monitoring Indicators.
Minutes drafted by Iulia Lokshyna (Donor Board Secretariat)
Minutes approved by Oksana Garnets (WG Coordinator)
Kiev, 23/05/2017
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