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

Робоча група 1: З питань адміністративно-територіальної
реформи та законодавчого забезпечення децентралізації

Minutes of the meeting from 07/12/2017, 16.00

Протокол зустрічі 07.12.2017, 16.00

Association of Cities of Ukraine office

(офіс Асоціації міст України)

List of participants:

Присутні:

Mr. Mykola Rubchak (Minregionbud Ukraine), Ms. Nataliia Kofanova Микола Рубчак (Мінрегіонбуд Україна),
Наталія Кафанова
(Minregionbud Ukraine), Mr. Ihor Parasyuk (Association of Ukrainian (Мінрегіонбуд Україна), Ігор Парасюк (АМУ), Юлія Локшина
Cities/AUC), Ms. Iulia Lokshyna (Donor Board Secretariat)
(Секретаріат Ради Донорів)
Agenda:

Порядок денний:

1. Discussion of proposals concerning the Plan of Priority Actions
for the Government for 2018

1. Обговорення пропозицій до плану пріоритетних дій Уряду
на 2018 рік

2. Discussion of other issues that require coordination, determining
the date of the next WG meeting and possible agenda of the
meeting

2. Обговорення інших питань, що потребують координації,
визначення дати наступної зустрічі групи та можливої
програми зустрічі

WG Meeting Results
1. Discussion of proposals concerning the Plan of Priority Actions for the
Government for 2018:
I. Parasyuk: presented the purpose of the WG meeting.

Результати зустрічі робочої групи
1. Обговорення пропозицій до плану пріоритетних дій Уряду
на 2018 рік:
І. Парасюк представив мету зустрічі робочої групи.

Representatives of the MinRegion presented their comments, which are Представники Мінрегіону представили свої коментарі, які
proposed to be included in the Plan of Priority Actions for the пропонується включити до плану пріоритетних дій Уряду на 2018
Government for 2018.
рік.
Other WG members expressed their plan comments.

Інші учасники групи висловили свої коментарі до плану.

The MinRegion officially appealed to the Cabinet of Ministers of Ukraine Мінрегіон офіційно звернувся до КМУ та виклав свою позицію щодо
and set out its position regarding the supervision of acts by local self- нагляду за актами органами місцевого самоврядування.
government bodies.
АМУ висловила позицію, що слід суттєво прискорити темп реформи,
The AUC outlined its position that the pace of reform should be а саме орієнтуватись на завершення до кінця 2018 року процесів
accelerated significantly, namely focusing on the completion of the добровільного об’єднання, зважаючи на те, що наступні у 2020 році
voluntary amalgamation processes by the end of 2018, given that in чергові вибори повинні відбутись на новій адміністративно2020 the scheduled elections should take place on a new administrative територіальній основі.
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and territorial basis.

Інші учасники зустрічі погодилися з тим, що наступні місцеві
Other participants of the meeting agreed that the following local
вибори категорично не можна робити на базі старої системи.
elections cannot be conducted on the basis of the old system.
The participants of the meeting agreed with the urgent need to pass draft
Laws No. 6403 and No. 6466 in order to maximize the coverage of the
territory of Ukraine with ATCs. In 2018, coordinated work on the
formation of ATCs should be extremely important, and the Local SelfGovernment Development Centres need to be involved. Additional
preferences for ATCs are required, as this would facilitate the
amalgamation process.

Учасники засідання погодилися з необхідністю найскорішого
прийняття законопроектів №6403 та №6466 з метою
максимального покриття території України ОТГ. У 2018 році
надзвичайно важливою має бути скоординована робота по
утворенню ОТГ, потрібно задіяти Центри розвитку місцевого
самоврядування. Потрібні додаткові преференції для ОТГ, які б
сприяли об'єднанню.

Resolved:

Вирішили:

- To agree with the MinRegion’s proposals concerning the list of items - Погодитися із пропозиціями Мінрегіону щодо списку пунктів, які
that need to be included in the Plan of Priority Actions for the необхідно включити до плану пріоритетних дій Уряду
Government
- Направити пропозиції іншим учасникам групи та попросити їх
- To send the proposals to other group members, and ask them to give надати свої коментарі до кінця дня 08 грудня 2017 року.
their comments by the end of December 08, 2017.
- Вести роботу з депутатами з метою найскорішого прийняття
- To interact with deputies for the prompt adoption of draft Laws No. законопроектів №6403 та №6466 з метою максимального покриття
6403 and No. 6466 in order to maximize the coverage of the territory of території України ОТГ у 2018 році.
Ukraine with ATCs in 2018.
2. Обговорення інших питань, що потребують координації,
2. Discussion of other issues that require coordination, determining the визначення дати наступної зустрічі групи та можливої програми
date of the next group meeting and possible agenda of the meeting
зустрічі.
Resolved: To hold the next meeting after the New Year.

Вирішили: Наступну зустріч провести після Нового року.

Minutes drafted by Iulia Lokshyna (Donor Board Secretariat)
Minutes approved by Ihor Parasyuk (WG Coordinators)
07.12.2017, Kyiv
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