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Agenda

Порядок денний








Presentation of the Action Plan on accelerating the process of
amalgamation of territorial communities by 2018 and discussing
the possibilities to coordinate information support of
international technical assistance of projects and programs.
Coordination on information support for reforms at this stage.
Determination of the list of materials necessary for further
promotion of the process of amalgamation of territorial
communities.
Automation of monitoring of international technical assistance
projects and programs inputs in accordance with CRF matrix.
Determine further work plans and the dates of the next meeting.








Презентація Плану заходів щодо прискорення процесу об'єднання
територіальних громад на 2018 рік та обговорення можливостей
координації інформаційної підтримки від проектів та програм
міжнародної технічної допомоги.
Координація щодо інформаційної підтримки реформ на даному
етапі.
Визначення переліку матеріалів необхідних для подальшої
промоції процесу об’єднання територіальних громад.
Автоматизація моніторингу вкладу проектів та програм
міжнародної технічної допомоги відповідно до матриці
результатів CRF.
Визначення подальших планів роботи та дати наступної зустрічі.
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WG Meeting Results
1. Presentation of the Action Plan on accelerating the process of
1. Презентація Плану заходів щодо прискорення процесу
amalgamation of territorial communities by 2018 and
об'єднання територіальних громад на 2018 рік та
discussing the possibilities to coordinate information support
обговорення можливостей координації інформаційної
of projects and programs of international technical assistance.
підтримки від проектів та програм міжнародної
Mr. Ivan Lukerya: The Action Plan for accelerating the process of
технічної допомоги.
amalgamation of territorial communities for 2018 includes the following Іван Лукеря: План заходів щодо прискорення процесу об'єднання
sub-items: training measures, administrative measures, information and територіальних громад на 2018 рік містить наступні підпункти:
advisory activities, training activities and legislative incentives.
заходи з підготовки, адміністративні заходи, інформаційноконсультативні заходи, навчальні заходи та законодавче
Among the preparatory measures is the definition of a list of prospective
стимулювання.
amalgamation territorial communities whose elections may take place in
2018 and the coordination of this list with the Minregion. This list is in До числа підготовчих заходів входить визначення переліку
place.
перспективних об’єднаних територіальних громад, вибори до яких
можуть відбутися у 2018 році та узгодження цього переліку з
Prior to the provision of administrative measures, the Oblast
Мінрегіоном. Наразі такий перелік ми маємо.
Administration had to be connected, this work was not entirely
successful, but we will have more information as of March 16, 2018.
До забезпечення адміністративних заходів мали підключитися ОДА,
ця робота була не зовсім успішною, але ми будемо мати інформацію
Regarding the provision of information and consultation materials, we
станом на 16.03.2018.
have large request from representatives of donor organizations of
international technical assistance projects. Ideally, we need to make a Щодо забезпечення інформаційно-консультативних матеріалів ми
communication matrix. After all, there is now a great need to develop маємо найбільший запит до представників донорських організацій
materials on financial instruments in communities, and we do not have проектів міжнародної технічної допомоги. В ідеалі нам потрібно
materials for a wide audience of the population.
зробити комунікаційну матрицю. Адже зараз є велика потреба в
розробці матеріалів по фінансовим інструментам в громадах, також
Now U-Lead is developing a list of 10 materials, but amount of these
у нас немає матеріалів для широкої аудиторії населення.
materials should be larger and they must be printed.
Зараз U-Lead розробляє перелік з 10 матеріалів, але таких
I can say that the most significant result is the materials that highlight
матеріалів має бути більше і вони обов’язково мають бути
the success stories of the already united communities, and we also need
друкованими.
to develop such materials.
Можу сказати, що найбільший результат мають матеріали, котрі
Regarding the conduct of events, we need to coordinate our efforts. The
висвітлюють історії успіху вже об’єднаних громад, тому такі
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study visits to the amalgamation communities are effective, because they матеріали нам також потрібно розробляти.
allow you to gain real experience. We have a list of communities and we
Щодо проведення заходів, нам потрібно координувати свої зусилля,
are ready to send it to everyone.
ефективними є ознайомчі навчальні візити в об’єднані громади,
Regarding outreach activities in the regions, we have positive examples адже вони дозволяють отримати реальний досвід. Список громад,
from the DOBRE project, which runs the meeting of amalgamation and куди можна їхати ми маємо і готові його всім розіслати.
not amalgamation communities and the DESPRO project, which conduct
Щодо виїзних заходів в регіонах то ми маємо позитивні приклади
debates "Why communities should amalgamate?"
від проекту DOBRE, котрий проводить виїзді зустрічі об’єднаних та
Two bills dealing with acceleration of the ATCs are - No. 6466 and No. необ’єднаних громад та проекту DESPRO, котрий проводить дебати
7446.
«Навіщо громадам об’єднуватися?».
Двома законопроектами, котрі стосуються
стимулювання є законопроекти №6466 та №7467.

законодавчого

2. Coordination on information support for reforms at this
stage.

2. Координація щодо інформаційної підтримки реформ на
даному етапі.
Оксана Гарнець: Нам дійсно потрібно налагодити якісну
Ms. Oksana Garnets: We really need to set up effective coordination to
координацію
щодо розробки інформаційних матеріалів та
the development of information materials and planning of events.
планування заходів.
As for the development and printing of information materials that relate
Щодо розробки та друку інформаційних матеріалів, котрі
to the success stories of the amalgamated communities, I suggest
стосуються історій успіху об’єднаних громад, пропоную розробити
developing a universal structure for such materials and agreeing which
універсальну структуру таких матеріалів та домовитися, хто з
of the projects makes material about a particular community.
проектів робить матеріал про певну громаду.
The action plan needs to be coordinated among all.
План заходів також потрібно узгодити між собою.
Ms. Olena Simonenko: It is also necessary to place more detailed
О. Симоненко: Також необхідно розмістити детальнішу інформацію
information about the activities of projects on the site "Decentralization",
про діяльність проектів на сайті «Децентралізація», бо наразі там
because at present it only contains general information about the
міститься тільки загальна інформація про діяльність проектів і з
activities of the projects and it is not clear what exactly happens within
цього не зрозуміло, що конкретно відбувається в рамках проекту на
the project on a specific territory.
конкретній території.
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3. Determination of the list of materials necessary for further
promotion of the process of amalgamation of territorial
communities.
Ms. Oksana Garnets: At the request of the Minregion we should submit
a list of information materials on decentralization process and
amalgamation that are developed within each project and to determine
which materials are lacking.

3. Визначення переліку матеріалів необхідних для
подальшої промоції процесу об’єднання територіальних
громад.
Оксана Гарнець: На запит Мінрегіону ми маємо подати перелік
інформаційних матеріалів щодо процесів децентралізації та
об’єднання громад, котрі розроблені в рамках кожного проекту та
визначити яких матеріалів не вистачає.

In particular, during today's meeting, a request was made for the Зокрема, в ході сьогоднішньої зустрічі було озвучено запит на
creation of materials on the community best practices.
створення матеріалів про історії успіху громад.
Mr. Ivan Lukerya: I am ready to develop a structure of materials best Іван Лукеря: Я готовий взятися за розробку структури матеріалів
practices of community success so that we can coordinate this structure про історії успіху громад, аби ми могли узгодити цю структуру та
and take up development.
взятися за розробку.
Mr. Dmytro Vasyliev: Also, the monitoring of the availability of Дмитро Васильєв: Також моніторинг наявності інформаційних
information materials is closely linked to the CRF matrix results.
матеріалів тісно пов'язаний з матрицею результатів CRF.
Ms. Oksana Garnets: Yes, but it seems to me that we need to discuss the Оксана Гарнець: Так, але мені здається нам потрібно окремо
matrix separately and review its content and structure in order to better обговорити матрицю та переглянути її зміст і структуру, аби він
respond to the current situation.
краще відповідав поточній ситуації.
4. Automation of monitoring of the attraction of international
technical assistance projects and programs in accordance
with CRF matrix results.

4. Автоматизація моніторингу залученості проектів та
програм міжнародної технічної допомоги відповідно до
матриці результатів CRF.

Mr. Alexander Virnyk: From a technical point of view, the automation
system for monitoring of international technical assistance projects and
programs in accordance with CRF results matrix is almost ready. We are
waiting for it to be presented by the Ministry of Regional Development,
after which representatives of donor organizations and projects of
international technical assistance will have access to it.

Олександр Вірник: З технічної точки зору система автоматизації
моніторингу залученості проектів та програм міжнародної
технічної допомоги відповідно до матриці результатів CRF майже
готова. Ми чекаємо поки вона буде презентована Мінрегіоном і
після цього представники донорських організацій та проектів
міжнародної технічної допомоги отримають до неї доступ.

5. Determine further work plans and the dates of the next
meeting.

5. Визначення подальших планів роботи та дати наступної
зустрічі.
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Ms. Oksana Garnets: I suggest setting the next meeting on 03/20/2018

Оксана Гарнець: Пропоную призначити наступну зустріч на
20.03.2018

Before the next meeting, I ask all participants to prepare a list of
information materials according to the table, which we will send by e- До наступної зустрічі прошу всіх учасників підготувати перелік
mail, and a list of activities from each project, which we can include in a інформаційних матеріалів згідно таблиці, котру ми розішлемо
joint action plan.
електронною поштою, та перелік заходів від кожного проекту, котрі
ми зможемо включити в спільний план заходів.
On the agenda of the next meeting will be discussed the list of
information materials and the formation of a joint plan for the creation На порядок денний наступної зустрічі буде винесено обговорення
of materials and planning of events.
переліку інформаційних матеріалів та формування спільного плану
щодо створення матеріалів та планування заходів.
Minutes drafted by Anastasiia Golotenko
Minutes approved by Oksana Garnets (WG Coordinator)

Kiev, 14/03/2018
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