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List of participants:

Учасники:

Ms. Oksana Garnets (DESPRO), Mr. Serhii Kopan (Sida), Mr. Ievgen
Ridosh (Minregion), Mr. Vladimir Kuznetsov (DESPRO), Mr. Vitaliy
Kovach (DESPRO), Ms. Nadia Petrunyak (COR), Mr. Ivan Lukerya
(U-LEAD), Mr. Dmytro Vasyliev (DESPRO), Mr. Yuriy Svirko (ULEAD), Ms. Irina Malyk (DOBRE), Mr. Oleksandr Virnik (DESPRO).

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

Agenda

Порядок денний



Strategic session
- Brainstorming in order to form the program of the
ATC Forum
- Development of a communication matrix to support
the legislative changes on Decentralization for 2018
– beginning of 2019



Стратегічна сесія
- Вироблення ідей для формування програми Форуму
ОТГ
- Вироблення комунікаційної матриці на підтримку
тематики законодавчих змін із децентралізації на
період 2018 – початок 2019 року.

WG Meeting Results
1. Strategic session
- Brainstorming in order to form the program of the
ATC Forum

1. Стратегічна сесія
- Вироблення ідей для формування програми Форуму
ОТГ

The participants discussed the state of ATC Forum preparation and
the preliminary ideas about the program.
Program will consist of three blocks. The first block of the event
will be given to the Government slot (speeches of the President,

Учасники обговорили стан підготовки Форуму ОТГ та попередні
ідеї щодо програми.
Програма. Складатиметься з трьох блоків. Перший блок заходу
буде відводитися під Урядовий слот (виступ Президента, Прем'єр-
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the Prime Minister, Head of the VRU). The second block is practical
and interactive. To give the participants a possibility to exchange
opinions on the acute issues, talk to key experts. The third block,
finalizing, is oriented at drawing conclusions.

міністра, Голови ВРУ). Другий – практичний та інтерактивний.
Дати можливість учасникам обмінятися думками та поговорити з
ключовими експертами, щодо нагальних питань. Третя – заключна,
що передбачає підбиття підсумків.

Proposals
Пропозиції
- U-LEAD: to organize a photo exhibition within the
- U-LEAD: Організувати фотовиставку у рамках Форуму з
framework of the Forum, which contain photos, received
фотографій, отриманих під час фото конкурсу програми Uduring the photo competition of the U-LEAD Program
LEAD
- Regarding the location: International Exhibition Center,
- Щодо
приміщення:
МВЦ,
Олімпійський,
Фермонт,
Olimpiyskyi, Fermont, Expoplaza, Dom Kino, Cosmopolit,
Експоплаза, Дом Кино, Космополіт, Хілтон, Радісон.
Hilton, Radisson.
- Інтерактивний формат сесій: 1) відвести сесію для
- Interactive format of the sessions: 1) to make a session for
представників
необ’єднаних
громад
разом
з
the representatives of non-amalgamated communities
представниками
існуючих
громад
(визначитися
з
together with those from the amalgamated communities (to
тематикою),
прямий
обмін
досвідом
із
залученням
лідерів
select a topic), direct experience exchange with the
успішних громад; 2) тематичні сесії (досвід Мінкультури); 3)
involvement of successful community leaders; 2) topical
об’єднання навколо міст обласного значення; 4) охорона
sessions (experience of MinCulture); 3) amalgamation
здоров’я; 5) економічний розвиток громад (приклад
around the cities of regional significance; 4) healthcare;
інвестиційного форуму у Запоріжжі, досвід Асоціації ОТГ в
5) economic development of the communities (the example
of the investment Forum in Zaporizhzhia, experience of the
рамках відповідної платформи з економічного розвитку,
ATC Association within the framework of a corresponding
залучити Асоціацію інвесторів); 6) фінансові інструменти
platform for economic development, to involve the
для ОТГ; 7) частину сесій віддати під Асоціації ОМС; 8)
Investors Association); 6) financial tools for ATCs; 7) to
розмежувати в рамках першого блоку програми законодавчу
give part of the sessions to the ATC Association; 8) to
та виконавчу гілки влади з метою ефективнішого
separate the legislative and the executive branches of
спілкування.
power within the framework of the first block of the
program for more efficient communication.
- Information support: 1) to make the Forum a media event
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(to invite a TV channel (suggestions: 5 kanal, RADA), to sign
a cooperation agreement with the TV channel, so that they
provide a live transmission of the event, asked the
participants to give comments, discuss the event); 2)
live teleconferences, when the Prime Minister is present
(questions from different parts of Ukraine). In order to do
this, to create a separate working group on this issue; 3) to
create a separate press-center (press releases’
distribution).
2. Strategic session
-

Development of a communication matrix to support the
legislative changes on Decentralization for 2018 – beginning of
2019

-

Інформаційний супровід: 1) зробити Форум медіа подією
(запросити канал (запропоновано: 5 канал, РАДА),
заключити з ним договір про співпрацю, щоб поки йде
форум вони в прямому ефірі висвітлювали хід подій,
запрошували учасників коментувати, обговорювати захід);
2) телемости в прямому ефірі, коли саме буде Прем’єрміністр (з різних куточків України включення). У зв’язку з
цим, створити окрему робочу групу з цього питання; 3)
Створити окремий прес-центр (розсилка прес-релізів).

2. Стратегічна сесія:
- вироблення комунікаційної матриці на підтримку тематики
законодавчих змін із Децентралізації на період 2018 – початок
2019 року

Mr. I. Lukerya presented the following draft laws, which are І. Лукеря презентував наступні законопроекти, що важливі для
relevant for decentralization and drew particular attention to децентралізації та акцентував увагу на трьох законопроектах які
three draft laws, which need to be communicated in the first place: потрібно комунікувати, в першу чергу:
# 8051
(needs to be
communicated
as
fast
as
possible)

“On the Foundations of the AdministrativeTerritorial Structure”
Determines
key
foundations
of
the
administrative-territorial structure, procedure
of establishment, liquidation, creation and
changing of borders of administrativeterritorial units

№ 8051
(потрібно
комунікувати
як
найшвидше)

“Про засади адміністративно-територіального
устрою”
Визначає основні засади адмінтерустрою,
порядок утворення, ліквідації, встановлення і
зміни меж адмінтеродиниць
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# 6403

“On Introduction of Amendments to the Law of
Ukraine “On Regulation of City Building””

№ 6403

Provides common documentation for space
planning in the amalgamated territorial
communities – Plan of the Amalgamated
Community

Забезпечує
об’єднані
громади
єдиною
документацією просторового планування – план
об’єднаної громади

# 8369
“On Service in the Local Self-Government
(needs to be Bodies”
communicated)
Increases the appeal of the service in the local
self-government bodies and allows hiring
professional public administration specialists

№ 8369
(потрібно
комунікувати)

# 6150

№ 6150

“On Introduction of Amendments to the Law od
Ukraine “On State Registration of Civil Acts” and
Some Other Legal Acts of Ukraine Concerning
Decentralization and Approximation of the
Administrative Services in the Field of State
Registration of Civil Acts to the Citizens”

“On Introduction of Amendments to Article 10 of
the Law of Ukraine “On Voluntary

“Про
службу
самоврядування”

в

органах

місцевого

Підвищує привабливість служби в органах
місцевого самоврядування та дозволяє залучити
професійних службовців

Broadens the authority of local councils in the
field of state registration of civil acts.
Payments received for the provision of such
services will go to the local budget
# 8213

“Про внесення змін до Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності””

“Про внесення змін до Закону України “Про
державну реєстрацію актів цивільного стану”
та деяких інших законодавчих актів України
щодо децентралізації та наближення до
громадян адміністративних послуг у сфері
державної реєстрації актів цивільного стану”
Розширює повноваження місцевих рад щодо
державної реєстрації актів цивільного стану.
Плата за надання таких послуг надходитиме до
місцевого бюджету

№ 8213

“Про внесення змін до статті 10 Закону України
“Про добровільне об’єднання територіальних
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Amalgamation of Territorial Communities”
Concerning the State Financial Support of
Voluntary Amalgamation of the Village, Town
and City Territorial Communities”

громад” щодо фінансової підтримки державою
добровільного
об’єднання
територіальних
громад сіл, селищ, міст”
Встановлює гарантований мінімальний розмір
державної
субвенції
на
формування
інфраструктури об’єднаних громад

Sets a guaranteed minimal size of the state
subvention allocated for the formation of the
infrastructure of amalgamated communities
# 6636
(needs to be
communicated
and is most
likely to be
included in the
draft
law
# 8051)

“On the Procedure of Creation, Liquidation of
Rayons, Establishment and Changing Their
Borders”

# 6641

“On Introduction of Amendments to Certain
Laws of Ukraine Concerning the Establishment,
Reorganization and Liquidation, Naming and
Renaming Local State Administrations”

Determines the procedure of changing the
rayon borders. The decision about the rayon
creation, liquidation, change of borders is
made by the Verkhovna Rada of Ukraine

Regulates the procedures of formation,
liquidation,
renaming
of
local
state
administrations
The participants of the strategic session discussed the
communication matrix regarding the results of legislative changes.

№ 6636
(потрібно
комунікувати,
та
скоріше
буде
включений до
проекту
№
8051)

“Про порядок утворення, ліквідації районів,
встановлення і зміни їх меж”

№ 6641

“Про внесення змін до деяких Законів України
щодо утворення, реорганізації і ліквідації,
найменування
і перейменування
місцевих
державних адміністрацій”

Визначає процедуру зміни меж районів. Рішення
про утворення, ліквідацію, зміну меж районів
приймає Верховна Рада України

Врегульовує процедури формування, ліквідації,
перейменування
місцевих
державних
адміністрацій
Учасники стратегічної сесії обговорили матрицю комунікацій на
тему про результати законодавчих змін. У І. Лукері є план заходів
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Mr. I. Lukerya has a plan of events aimed at advocating legislative
initiatives (needs to be sent out to all the participants)

щодо адвокатування законодавчих ініціатив (потрібно розіслати
всім учасникам).

3. Other issues

3. Інші питання:

Ms. Anna Shalimova presented the new OSCE project entitled А. Шалімова, презентувала новий проект ОБСЄ “Підтримка
“Support Good Governance in Local Communities as Part of the належного врядування в місцевих громадах як складової реформи
Decentralization Reform”.
децентралізації”.
Vectors of work: elections, educating the voters, work in the
communities. Work I the peripheral communities, work with the
newly elected LSG representatives on the topic of good
governance and its standards.

Напрямки роботи: вибори, просвіта виборців, робота в громадах,
робота в периферійних громадах, робота з новообраними
представниками ОМС на тему належного врядування, його
стандартів.

Aim – to help the voters make a conscientious choice

Мета – допомогти виборцям зробити свідомий вибір.

Geography: Donetsk,
consideration) oblasts.

Luhansk

and

other

(still

under Географія: Донецька, Луганська та інші (визначається).
Тривалість: 1.5 років.

Duration: 1.5 years.
Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator)
Kiev, 16/10/2018
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