Donor Coordination Board

Робоча група Ради донорів

WG on Communication #6.1

з питань комунікацій №6.1.

Meeting minutes dated 05/07/2017, at 14.00

Протокол зустрічi 05/07/2017, 14.00 (офіс проекту DESPRO)

(DESPRO office)
List of participants:

Учасники:

Ms. Oksana Garnets (DESPRO), Mr. Ievheniy Ridosh (MinRegion), Ms.
Iaryna Zhurba (DOBRE), Mr. Andriy Huk (Council of Europe), Mr.
Oleksandr Virnyk (DESPRO), Mr. Pavlo Ostapenko (EDGE), Mr. Dmytro
Vasyliev (DESPRO), Mr. Maksym Gardus, Mr. Vladimir Kuznetsov
(DESPRO), Mr. Oleksandr Dudka (Regionet), Mr. Sergiy Popov (Donor
Board Secretariat).

Оксана Гарнець (DESPRO), Євгеній Рідош (Мінрегіон), Ярина Журба
(DOBRE), Андрій Гук (Рада Європи), Олександр Вірник (DESPRO), Павло
Остапенко (EDGE), Дмитро Васильєв (DESPRO), Максим Гардус,
Володимир Кузнецов (DESPRO), Олександр Дудка (Регіонет), Сергій
Попов (Секретаріат Ради донорів).

Agenda

Порядок денний

1. Making a decision on regular social studies (research) aimed at 1. Прийняття рішення щодо регулярних соціальних досліджень для
monitoring the key indicators of successful implementation of the моніторингу
ключових
індикаторів
успішності
реалізації
Communication Plan, and developing a TOR for social studies.
комунікаційного плану, та створення ТЗ для соціальних досліджень.
2. Discussing the details of the Communication Plan implementation 2. Обговорення деталей реалізації комунікаційного плану на основі
based on the Communication (media) Strategy.
комунікативної стратегії.
3. Discussing and planning the information activity for 2017.

3. Обговорення та планування інформаційної активності на 2017 рік.
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WG Meeting Results

Результати зустрічі

1. Making a decision on regular social research aimed at monitoring 1. Прийняття рішення щодо регулярних соцдосліджень для
the key indicators of successful implementation of the моніторингу ключових індикаторів успішності реалізації
Communication Plan, and developing a TOR for social research.
комунікаційного плану, та створення ТЗ для соцдосліджень
Ms. Oksana Garnets: presented a finalized monitoring table and reported
on the negotiations held with representatives of the National Reforms
Council and other institutions on the possibility of collecting information
according to the indicators mentioned in the table.

Оксана Гарнець: представила фіналізовану таблицю моніторингу та
доповіла про перемовини які були проведені з представниками
Національної ради реформ та іншими інституціями щодо
можливості збору інформації по індикаторам зазначених в таблиці.

Mr. Andriy Huk: according to the monitoring table, he told about the Андрій Гук: відповідно до таблиці моніторингу розповів про
research and surveys conducted by the CoE as well as about the дослідження та опитування які проводяться РЄ і можливості
possibilities of using the data obtained from the results of such surveys.
використання даних що отримуються за результатами таких
опитувань.
Resolved:
Вирішили:
- to collect information on different segments of the table of indicators of
the CRF Matrix from various social studies.
- збирати інформацію по різним сегментам таблиці індикаторів
матриці від різних соціальних досліджень.
- to finalize the CRF Matrix and table of indicators and to send it to the
Secretariat.
- Фіналізувати матрицю та таблицю індикаторів та вислати
Секретаріату.
2. Discussing the details of the Communication Plan 2. Обговорення деталей реалізації комунікаційного плану на
implementation based on the Communication (media) Strategy
основі комунікативної стратегії
Ms. Oksana Garnets: told the audience about the essence of Оксана Гарнець: розповіла присутнім про суть комунікаційної
Communication Strategy and cooperation between different projects that стратегії та співпрацю між різними проектами що мають компонент
include the “Communication” component.
«комунікації».
Resolved:

Вирішили:

- to finalize the Communicative Plan, which includes proposals from - Доопрацювати комунікативний план, що включає пропозиції від
various international technical assistance (ITA) projects and provides різних проектів міжнародної технічної допомоги та становить базу
the basis for carrying out various outreach information activities.
для проведення різних інформаційних заходів.
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3. Discussing and planning the information activity for 2017
Mr. Oleksandr Dudka: reported that in the nearest future they are
planning to publish journals on achievements in the field of
Decentralization; and since July, a new activity has been launched, with
the help of which the Centres for Local Self-Government Development
(CLSGDs) will be able to receive advice and new knowledge through the
telecommunication system.

3. Обговорення та планування інформаційної активності на
2017 рік
Олександр Дудка: доповів, що в найближчий час планується
випускати журнали про досягнення в сфері децентралізації, з липня
місяця стартує нова активність за допомогою якої ЦРМС зможуть
отримувати консультації та нові знання через систему
телекомунікації.

Mr. Dmytro Vasyliev: told the audience about plans for holding a joint Дмитро Васильєв: розповів присутнім про плани з проведення
information) campaign with the participation of the Ministry of спільної інформаційної кампанії за участі МІПу та проектів МТД.
Information Policy (MIP) and ITA projects.
Вирішено:
Resolved:
- провести наступну зустріч групи у вересня та обговорити плани на
- to hold the next meeting of the Group in September and to discuss plans наступне півріччя 2017.
for the second half of 2017.
Minutes drafted by Sergiy Popov (Secretariat)
Minutes approved by Oksana Garnets (WG Coordinator)

Kiev, 05/07/2017
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