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List of participants:

Учасники:

Ms. Oksana Garnets (DESPRO), Mr. Serhii Kopan (Sida), Mr. Ievgen
Ridosh (Minregion), Mr. Vladimir Kuznetsov (DESPRO), Ms. Anastasiia
Golotenko (DESPRO), Mr. Vitaliy Kovach (DESPRO), Ms. Nadia Petrunyak
(COR), Ms. Tatiana Matiichik (U-LEAD), Mr. Ivan Lukerya (U-LEAD), Mr.
Dmytro Vasyliev (DESPRO), Mr. Oleksandr Dudka (REGIONET), Mr. Yuriy
Svirko (U-LEAD), Ms. Irina Malik (DOBRE), Mr. Oleksandr Virnik (COR).

Оксана Гарнець (DESPRO), Сергій Копань (Sida), Євгеній Рідош
(Мінрегіон), Володимир Кузнєцов (DESPRO), Анастасія Голотенко
(DESPRO), Віталій Ковач (DESPRO), Надія Петруняк (ЦОР), Тетяна
Матійчик (U-LEAD), Іван Лукеря (U-LEAD), Дмитро Васильєв (DESPRO),
Олександр Дудка (REGIONET), Юрій Свірко (U-LEAD), Ірина Малик
(DOBRE), Олександр Вірник (COR).

Agenda

Порядок денний








Discussion of communication tasks for September-December
2018, taking into account the need to intensify the amalgamation
of territorial communities and the specifics of amalgamation
around cities of oblast significance.
View the framework of communications.
Update the list of handouts and publications.
Creation of an updated communication plan for SeptemberDecember 2018.
Determine further work plans and the dates of the next meeting.







Обговорення комунікаційних завдань на вересень-грудень 2018
року із урахуванням необхідності активізації об'єднання громад
та специфіки об'єднання навколо міст обласного значення.
Перегляд матриці комунікацій.
Оновлення списку роздаткових матеріалів та публікацій.
Формування оновленого комунікаційного плану на вересеньгрудень 2018 року.
Подальші кроки та дата наступної зустрічі.
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WG Meeting Results
1. Discussion of communication tasks for September-December
2018, taking into account the need to intensify the
amalgamation of territorial communities and the specifics of
amalgamation around cities of oblast significance

1. Обговорення комунікаційних завдань на вересень-грудень
2018 року із урахуванням необхідності активізації об'єднання
громад та специфіки об'єднання навколо міст обласного
значення

Ms. Tatiana Matiichik: At present, the reform requires communication Тетяна Матійчик: Наразі реформа потребує комунікаційної підтримки в
support in the context of the process of amalgamation around cities of контексті процесу об’єднання громад навколо міст обласного значення.
oblast significance. We can provide a list of communities that relate to Ми можемо надати перелік громад, котрих стосується ця проблематика.
this issue.
Іван Лукеря: Також потрібне роз’яснення цих процесів на рівні
Mr. Ivan Lukerya: It is also necessary to explain these processes at the законодавства. Потрібно пояснювати, що буде відбуватися після
level of legislation. It is necessary to explain what will happen after the завершення процесу добровільного об’єднання громад.
end of the process of voluntary amalgamation of communities.
Оксана Гарнець: Необхідно поширювати успішні кейси, котрі
Ms. Oksana Garnets: It is necessary to distribute successful cases, which демонструють переваги об’єднання навколо міст обласного значення. Усі
demonstrate the benefits of amalgamation around cities of oblast учасники цих процесів повинні чітко розуміти які переваги вони
significance. All participants in these processes should clearly отримають.
understand what benefits they will get.
Надія Петруняк: Було би логічно залучити представників Асоціації міст
Ms. Nadia Petrunyak: It would be logical to involve representatives of України до роботи над питанням про об’єднання навколо міст обласного
the Association of Ukrainian Cities to work on the issue of amalgamation значення.
around cities of oblast significance.
Тетяна Матійчик: Потрібно звернутися до АМУ з офіційним листом та
Ms. Tatiana Matiichik: We need to contact the AUC with an official влаштувати робочу зустріч.
letter and arrange a working meeting.
Оксана Гарнець: Проект DESPRO має досвід проведення дебатів у
Ms. Oksana Garnets: The DESPRO project has an experience of регіонах за темою об’єднання громад. Наразі наш експерт аналізує
conducting debates in the regions on the topic of amalgamation аргументи «За» та «Проти» об’єднання громад, котрі найчастіше звучали
community.
на дебатах. В майбутньому ми можемо використати цю інформацію,
зокрема, розглянути можливість проведення дебатів у спеціальному
Currently, our expert is analyzing the «pros and cons» of amalgamation
форматі та охопити питання об’єднання навколо міст обласного
community, which most often sounded in the debate.
значення.
We can use this information, in particular, to consider the possibility of
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holding debates in a special format and to cover issues of amalgamation
around cities of oblast significance.
2. View the communications framework
Mr. Dmytro Vasyliev: I have a proposal for a strategic session on
communication of legislative regulation of the amalgamation of
communities around cities of oblast significance.
By results of work we can update the communications framework.
Ms. Oksana Garnets: I support this offer. I suggest setting the date of the
strategic session on September 7, 2018.
3. Update the list of handouts and publications

2. Перегляд матриці комунікацій
Дмитро Васильєв: Маю пропозицію щодо проведення стратегічної сесії з
питань комунікації у сфері законодавчого забезпечення об’єднання
громад навколо міст обласного значення.
За результатами роботи ми зможемо актуалізувати матрицю
комунікацій.
Оксана Гарнець: Підтримую цю пропозицію. Пропоную визначити
попередньою датою проведення стратегічної сесії 7 вересня 2018 року.
3. Оновлення списку роздаткових матеріалів та публікацій

Оксана Гарнець: Від проекту DESPRO ми зможемо додати до
Ms. Oksana Garnets: From the DESPRO project, we will be able to add to
роздаткових матеріалів ванпейджер, що стосується питань поводження з
handouts related to solid waste management issues in the amalgamated
твердими побутовими відходами в об’єднаних територіальних громадах.
communities.
Володимир Кузнєцов: Завершено роботу над створенням тематичних
Mr. Vladimir Kuznetsov: Work on the creation of thematic videos has
відеороликів. Перший відеоролик демонструє загальну картину переваг,
been completed. The first video shows a general picture of the benefits of
котрі отримують об’єднані громади. Другий відеоролик присвячений
the amalgamated communities. The second video is devoted to the work
роботі центрів адміністративних послуг. Зараз ми маємо нагоду
of the centers of administrative services. Now we have the opportunity
подивитися ці відеоролики. В подальшому ми можемо поширювати їх на
to watch these videos. In the future, we can distribute them on TV
телеканалах, веб-сайтах, в соціальних мережах.
channels, websites, social networks.
4. Creation of an updated communication plan for SeptemberDecember 2018

4. Формування оновленого комунікаційного плану на вересень грудень 2018 року

Mr. Dmytro Vasyliev: We are considering the possibility of upgrading
Дмитро Васильєв: Наразі ведуться переговори щодо поновлення роботи
work on television programs on the subject of decentralization. We can
над телевізійними програмами за темою децентралізації. Також ми
also consider incorporating the YouTube network into the process of
можемо розглянути включення в процес просування реформи
advancing the reform.
можливості, що надає мережа YouTube.
Ms. Oksana Garnets: I propose to create draft action plan for

3

communication and to finalize it in e-mail.
5. Determine further work plans and the dates of the next
meeting

Оксана Гарнець: Пропоную створити draft робочого плану з комунікації
та доопрацювати його в режимі e-mail розсилки.
5. Подальші кроки та дата наступної зустрічі

Оксана Гарнець: Дату наступної зустрічі буде повідомлено додатково.
Ms. Oksana Garnets: The date of the next meeting will be announced in
Найближчим часом усім учасникам зустрічі буде розіслано draft робочого
addition.
плану з комунікації для його доопрацювання.
In the near future, a draft action plan for communication will be sent to
all participants of the meeting.
Minutes drafted by Anastasiia Golotenko
Minutes approved by Oksana Garnets (WG Coordinator)
Kiev, 01/08/2018
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