Donor Coordination Board

Рада донорів

WG №6.1. on Communication

Робоча група №6.1. з питань комунікацій

Meeting minutes from 18/03/2019, at 14.00

Протокол зустрічi 18/03/2019, 14.00

(The Great Conference Hall of the National Academy of Sciences)

(Великий конференц-зал Національної академії наук)

List of participants:

Учасники:

Nataliia Iakovenko (MinRegion), Oksana Garnets (DESPRO), Serhii
Kopan (SKL International), Ievgen Ridosh (MinRegion), Oleh
Baklazhov (DESPRO), Nadia Petruniak (COR), Dmytro Vasyliev
(DESPRO), Yuriy Svirko (U-LEAD), Ievhen Dukhovych (U-LEAD),
Mariia Radyshevska (DOBRE), Hanna Kolomiiets (UCMC/DOBRE),
Anna Shalimova (OSCE), Hanna Ielisieieva (OSCE), Iulia Lokshyna
(Donor Board Secretariat), Olena Krylova (Donor Board
Secretariat).

Наталія Яровенко (Мінрегіон), Оксана Гарнець (DESPRO), Сергій
Копань (SKL International), Євгеній Рідош (Мінрегіон), Олег
Баклажов (DESPRO), Надія Петруняк (ЦОР), Дмитро Васильєв
(DESPRO), Юрій Свірко (U-LEAD), Євген Духович (U-LEAD), Марія
Радишевська (DOBRE), Ганна Коломієць (УКМЦ/DOBRE), Анна
Шалімова (ОБСЄ), Ганна Єлісєєва (ОБСЄ), Юлія Локшина
(Секретаріат Ради донорів), Олена Крилова (Секретаріат Ради
донорів).

Agenda

Порядок денний

1. Bringing the CRF Matrix of Results in line with the MinRegion’s
Operational Plan

1. Приведення матриці результатів у відповідність з Операційним
планом Мінрегіону

2. Identifying short-term issues to be coordinated (harmonized) in
terms of communication
WG Meeting Results

2. Визначення короткострокових питань для координації в частині
комунікацій

1. Bringing the CRF Matrix of Results in line with the MinRegion’s 1. Приведення матриці результатів у відповідність з Операційним
Operational Plan
планом Мінрегіону
Ms. O. Garnets welcomed the participants of the Working Group О. Гарнець привітала учасників робочої групи та озвучила мету
and announced the purpose of the meeting and its agenda. The зустрічі та програму. Учасники робочої групи попрацювали над
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members of the Working Group worked on the CRF Matrix of
Results and identified what needs to be changed:
- Impact Indicators: the National Reforms Council should be
deleted, the IRI survey should remain,
- “The level of awareness and mass media involvement” to be
replaced with “The level of decentralization coverage in mass
media”,
- Performance Indicators:
- Having a coherent communication strategy and action plan
- Status of implementation of planned activities (events) of
the communication strategy (completed and in the process
of implementation)
- Number of national events, number of journalists attending
these events
- Number of information products produced annually and the
breadth of their coverage

матрицею результатів, визначивши те, що потребує зміни:
- Показники впливу: прибрати Національну раду реформ,
залишити дослідження IRI
- Рівень обізнаності та залученості медіа змінити на рівень
висвітлення децентралізації в медіа
- Показники ефективності:
- Наявність узгодженої комунікаційної стратегії та плану дій
- Стан реалізації заходів плану стратегії комунікацій
(завершений та в процесі реалізації)
- Кількість заходів національного рівня, число журналістів,
які відвідують ці заходи
- Кількість інформаційних продуктів, що випускаються
щорічно, і широта їх охоплення
- Кроки, проміжні результати додати: розроблені та поширені
історії успіху реформ, в тому числі пов’язані з секторальною
децентралізацією, фіскальною.

- Steps, interim results, to add: Developed and disseminated
success stories of reforms, including those related to sectoral and А. Шалімова зазначила, що ОБСЄ наразі готують плани свого
проекту. Будуть пізінше готові додати в стратегію комунікацій та в
fiscal decentralization.
комунікаційний план.
Ms. A. Shalimova noted that the OSCE is currently preparing plans
for its project. Later they will be ready to make their input to the
communication strategy and the communication plan.
Вирішили:
Decided:
- send the updated CRF Matrix with indicators to all members of - надіслати на всіх учасників робочої групи оновлену матрицю з
для
коментарів.
Оновити
показники
в
the Working Group for their comments. Update the indicators in показниками
автоматизованій системі.
the automated system.
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2. Identifying short-term issues to be coordinated (harmonized) in 2. Визначення короткострокових питань для координації в частині
terms of communication
комунікацій
Decided:
- develop an algorithm of communication support for all draft laws
(bills) according to the Operational Plan within the framework of
the Working Group,
- at the next meeting, start working on the algorithm of supporting
draft laws, discuss the communication strategy and plan.
Minutes drafted by Iulia Lokshyna (DDB Secretariat)

Вирішили:
- розробити алгоритм комунікаційної підтримки щодо всіх
законопроектів згідно Операційного плану в рамках робочої групи
- на наступній зустрічі почати роботу над алгоритмом підтримки
законопроектів, обговорити стратегію комунікацій та план.

Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator)

Kyiv, 18/03/2019
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