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Учасники:

Ms. Oksana Garnets (DESPRO), Mr. Dmytro Vasyliev (DESPRO), Mr. Serhii
Kopan (Sida), Mr. Ievgen Ridosh (Minregion), Mr. Vladimir Kuznetsov
(DESPRO), Ms. Anastasiia Golotenko (DESPRO), Mr. Ivan Lukerya
(CRO/U-Lead), Mr. Vitaliy Chumak (DOBRE), Mr. Iyevgen Dukhovych (ULead), Ms. Olena Simonenko (CMU), Mr. Andriy Guk (Council of Europe),
Ms. Aleksandra Tereschuk (Association of ATC), Mr. Vitaliy Kovach
(DESPRO), Ms. Julia Lokshyna (Secretariat of Donor Board)

Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Сергій Копань
(Sida), Євгеній Рідош (Мінрегіон), Володимир Кузнєцов (DESPRO),
Анастасія Голотенко (DESPRO), Іван Лукеря (ЦОР/U-Lead), Віталій Чумак
(DOBRE), Євген Духович (U-Lead), Олена Симоненко (Кабінет Міністрів
України), Андрій Гук (Рада Європи), Олександра Терещук (Асоціація ОТГ),
Віталій Ковач (DESPRO), Юлія Локшина (Секретаріат Ради донорів).

Agenda

Порядок денний








Discussion of the action plan for April-June 2018 on information
provision for accelerating the amalgamation of territorial
communities.
Information campaign.
Discussion the mechanisms for coordinating information support
from international technical assistance projects and programs.
Creation of a campaign coordination group.
Harmonizing the structure of the booklet on the best practices of
the amalgamated territorial communities.
Determine further work plans and the dates of the next meeting.








Обговорення плану дій на квітень-червень 2018 року щодо
інформаційного
забезпечення
прискорення
об’єднання
територіальних громад.
Інформаційна кампанія.
Обговорення механізмів координації інформаційної підтримки від
проектів та програм міжнародної технічної допомоги.
Створення координаційної групи кампанії.
Узгодження структури буклету по кращих практиках об’єднаних
територіальних громад.
Подальші кроки та дата наступної зустрічі.

WG Meeting Results
1. Discussion of the action plan for April-June 2018 on
information provision for accelerating the amalgamation of
territorial communities.

1. Обговорення плану дій на квітень-червень 2018 року щодо
інформаційного забезпечення прискорення об’єднання
територіальних громад.

Володимир Кузнєцов: Ми хотіли б представити draft плану дій на
Mr. Vladimir Kuznetsov: We would like to present a draft action plan
квітень-червень 2018 року щодо інформаційного забезпечення
for April-June 2018 on information provision for accelerating the
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amalgamation of territorial communities. Information campaign.

прискорення об’єднання територіальних громад.

According to this plan it is envisaged to provide information and Згідно цього плану передбачається надання інформаційної та
methodological support to local self-government development centers, методичної підтримки центрам розвитку місцевого самоврядування,
regional and local stakeholders.
регіональним та місцевим стейкхолдерам.
Through our methodological support, representatives of local selfgovernment development centers can create a communication action
plan for each oblast. This plan should integrate all information and
advisory activities, build partnerships with local and regional media,
promote printed and electronic materials and other comprehensive
support.

За нашої методичної підтримки представники центрів розвитку
місцевого самоврядування можуть створити комунікаційний план дій
для кожної області. В цей план потрібно інтегрувати всі інформаційні та
консультативні заходи, забезпечити партнерство з місцевими та
регіональними ЗМІ, промоцію друкованих та електронних матеріалів та
іншу всебічну підтримку.

The management of this information campaign should be carried out by Управління даною інформаційною кампанією повинно здійснюватися
a specially created coordination group including representatives of спеціально створеною координаційною групою, до складу якої повинні
international technical assistance projects and programs.
входити представники проектів та програм міжнародної технічної
допомоги та інші зацікавлені особи.
Mr. Iyevgen Dukhovych: We are interested in cooperation, but I think
there may be some difficulties with the fact that the implementation of Євген Духович: Ми зацікавлені в співпраці, але, я думаю, можуть
this communication action plan is based precisely on the activities of виникнути певні складнощі з тим, аби впровадження даного
local government development centers.
комунікаційного плану дій ґрунтувалося саме на діяльності центрів
розвитку місцевого самоврядування.
Mr. Ievgen Ridosh: I think it would be appropriate to create one
communication plan, rather than create it separately for each area.
Євгеній Рідош: Я думаю, було б доречно створювати один
комунікаційний план дій, а не створювати його окремо для кожної
Mr. Ivan Lukerya: It seems to me that the local self-government
області.
development centers need to be provided with the matrix, where they
could include their plans of activity in the communication part.
Іван Лукеря: Мені здається, центрам розвитку місцевого
самоврядування необхідно надати максимально просту матрицю, куди б
Mr. Vitaliy Chumak: It would be nice to agree on a mechanism that
вони могли внести свої плани щодо діяльності в частині комунікації.
would allow international technical assistance projects and programs to
cooperate within the framework of the communication action plan.
Віталій Чумак: Було б добре також узгодити механізм, який би дозволяв
проектам та програмам міжнародної технічної допомоги співпрацювати
Mr. Iyevgen Dukhovych: In April, U-Lead will hold a two-day training
в рамках комунікаційного плану дій.
for communication specialists at local government development centers,
if we can form our common vision of what a communication plan should Євген Духович: У квітні U-Lead буде проводити дводенний тренінг для
look like, we can present it.
спеціалістів з комунікації центрів розвитку місцевого самоврядування,
якщо ми зможемо сформувати наше спільне бачення того, як має
виглядати комунікаційним план, ми можемо презентувати його.
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2. Information campaign.
Ms. Oksana Garnets: At this time, we have agreed on a campaign with
key experts and need to deal with its placement.
Mr. Dmytro Vasyliev: We can distribute banners with the help of the
Ministry of Information Policy, but there is still a question about the
budget of the campaign.
Mr. Vitaliy Kovach: If we come to the conclusion from the relevant
structures that this is a social advertisement, then we can work through
social responsibility.
Ms. Olena Simonenko: I think it needs to be coordinated with the CMU
and the Minregion and then to make a joint meeting of representatives of
the donor community, present the advertising campaign and invite her to
co-finance.
Mr. Andriy Guk: It would also be good to distribute advertising banners
in the areas of advertising, but with the opportunity to add photos that
would cover the issues of a specific area. Under such conditions, certain
regions would agree to print it at their own expense.
3. Discussion the mechanisms for coordinating information
support from international technical assistance projects and
programs.

2.Інформаційна кампанія.
Оксана Гарнець: Наразі ми узгодили рекламну кампанію з ключовими
експертами і потрібно займатися її розміщенням.
Дмитро Васильєв: Ми можемо розповсюдити банери за сприяння
Міністерства інформаційної політики, але наразі залишається питання
щодо бюджету кампанії.
Віталій Ковач: Якщо ми матимемо висновок про те, що це соціальна
реклама, то ми можемо працювати через соціальну відповідальність.
Олена Симоненко: Я думаю, це потрібно узгодити з КМУ та Мінрегіоном
та після цього зробити спільну зустріч представників донорської
спільноти, презентувати рекламну кампанію та запросити до її спів
фінансування.
Андрій Гук: Також було б добре розіслати по областям схеми рекламних
банерів, але з можливістю додавати туди фото, що висвітлювали б
проблематику конкретної області, за таких умов окремі області будуть
згодні друкувати це своїм коштом та розміщувати самостійно.

3.Обговорення механізмів координації інформаційної підтримки від
проектів та програм міжнародної технічної допомоги.
Олена Симоненко: Нам потрібно зрозуміти, що планує робити кожен
проект в частину комунікації, наскільки ця діяльність є гнучкою та
Ms. Olena Simonenko: We need to understand what every project plans
скільки коштів для неї передбачено. Для цього я пропоную зробити
to do in terms of communication, how flexible it is and how much money
зведену таблицю, де потрібно зазначити активності всіх проектів в
it could provide. I propose to make a consolidated table where it is
частині комунікаційної підтримки реформ.
necessary to indicate the activity of all projects as part of the
communication support of reforms.
Оксана Гарнець: Нам дійсно потрібно налагодити якісну координацію,
тому ми розішлемо таку таблицю, а також я ще раз нагадую
Ms. Oksana Garnets: We really need to establish a good coordination, so
представникам всіх проектів, що необхідно заповнити таблицю з
we will post such a table, and again I remind representatives of all
переліком друкованих матеріалів, які є в кожного з проектів.
projects that it is necessary to fill in a table with the list of printed
materials that are in each of the projects.
Андрій Гук: Повідомляю, що Радою Європи буде надруковано близько 40
матеріалів, також у нас заплановані конкурси журналістських робіт та
Mr. Andriy Guk: I announce that about 40 materials will be printed by
фестиваль відео для школярів.
the Council of Europe, and we also have scheduled contests for
journalists and a film festival for schoolchildren.
Олена Симоненко: Було б добре, аби ми зробили спеціальний спільний
захід для спеціалістів з комунікації усіх проектів, що займаються
Ms. Olena Simonenko: It would be good if we made a special joint
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action for communication specialists for all decentralization projects and децентралізацією та представників центрів розвитку місцевого
representatives of local government development centers so that they самоврядування, аби на цьому заході вони змогли налагодити контакти.
could establish contacts at this event.
Оксана Гарнець: Так, зібрати всіх спеціалістів з комунікації на одному
Ms. Oksana Garnets: Yes, gathering all communication specialists at one заході це гарна ідея. Потрібно продумати формат такого заходу.
event is a good idea. We have to think about the format of this event.
4. Creation of a campaign coordination group.

4. Створення координаційної групи кампанії.

Оксана Гарнець: Нам потрібно визначити учасників координаційної
Ms. Oksana Garnets: We need to identify the members of the
групи інформаційної кампанії від кожного з проектів. Для цього від імені
coordination group of the information campaign from each of the
секретаріату Ради донорів, буде надіслано відповідний інформаційний
projects. To this end, an appropriate letter will be sent on behalf of the
лист. Також потрібно описати структуру та задачі координаційної групи.
Donor Board Secretariat. It is also necessary to describe the structure
and tasks of the coordination group.
5. Harmonizing the structure of the booklet on the best
practices of the amalgamated territorial communities.

5. Узгодження структури буклету
об’єднаних територіальних громад.

по

кращих

практиках

Mr. Ivan Lukerya: The structure of the booklet is ready, so we can
Іван Лукеря: Структура буклету вже готова, тому ми можемо поширити
distribute it among all the members of this group.
її серед усіх учасників даної групи.
6. Determine further work plans and the dates of the next
meeting.
Ms. Oksana Garnets: I suggest setting the next meeting on 03/04/2018
For all participants, we will send out an action plan for April-June 2018
on information provision for accelerating the amalgamation of territorial
communities, which was presented at today's meeting. We are ready to
discuss it and wait for comments from all other members of the group.

6. Подальші кроки та дата наступної зустрічі.
Оксана Гарнець: В якості орієнтовної дати наступної зустрічі я
пропоную 3 квітня 2018 р.
Усім учасникам ми розішлемо план дій на квітень-червень 2018 року
щодо
інформаційного
забезпечення
прискорення
об’єднання
територіальних громад, котрий було презентовано на сьогоднішній
зустрічі. Ми готові його обговорити та чекаємо коментарів від усіх інших
учасників групи.

On behalf of the Donor Board Secretariat, an information letter will be
sent on the establishment of a coordination group for the Від імені секретаріату ради донорів буде надіслано інформаційний лист
implementation of the information campaign.
про створення координаційної групи по впровадженню інформаційної
кампанії.
Two tables will also be sent, which will be required to be filled in: 1) a
table of printed materials that are available or planned to be printed in Також буде надіслано дві таблиці, котрі потрібно буде заповнити: 1)
the framework of each project; 2) a table of planned activities, which will таблиця друкованих матеріалів, котрі наявні, або заплановані до друку в
be implemented in the areas within the framework of the activities of рамках діяльності кожного з проектів; 2) таблиця запланованих
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each project.

активностей, котрі будуть реалізовані в областях в рамках діяльності
кожного з проектів.

Also, all participants will be sent a booklet structure on the best
practices of the amalgamated communities.
Також усім учасникам буде надіслана структура буклету про кращі
практики об’єднаних громад.
Minutes drafted by Anastasiia Golotenko
Minutes approved by Oksana Garnets (WG Coordinator)

Kiev, 20/03/2018
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