Donor Coordination Board

Рада донорів

WG №6.1. on Communication

Робоча група №6.1. з питань комунікацій

Meeting minutes from 30/10/2019, at 11.00

Протокол зустрічі 30/10/2019, 11.00

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

(Великий конференц-зал Національної академії наук)

List of participants:
Oksana Garnets (DESPRO), Dmytro Vasyliev (DESPRO), Ievhen
Dukhovych (U-LEAD), Ievgen Ridosh (MinRegion), Volodymyr
Kuznetsov (DESPRO), Mariia Radyshevska (DOBRE), Hanna
Kolomiiets (UCMC/DOBRE), Olga Mashchenko (DOBRE), Nataliia
Iarovenko (MinRegion), Iryna Malyk (USAID/DOBRE), Serhii
Kopan (SKL International)
Agenda:
1. Key points from the presentation by the Minister Aliona Babak
and MP Oleksandr Kornienko
2. MinRegion 2020 Plan
3. Planning for updating the Communication Strategy supporting
the reform

Учасники:
Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Євген
Духович (U-LEAD), Євген Рідош (Мінрегіон), Володимир Кузнєцов
(DESPRO), Марія Радишевська (DOBRE), Ганна Коломієць
(УКМЦ/DOBRE), Ольга Мащенко (DOBRE), Наталія Яровенко
(Мінрегіон), Ірина Малик (USAID/DOBRE), Сергій Копань (SKL
International)
Порядок денний:
1. Ключові тези, представлені на презентації пані Міністром
Альоною Бабак та народним депутатом Олександром Корнієнко.
2. План Мінрегіону на 2020 рік.
3. Планування оновлення Комунікаційної стратегії підтримки
реформи

WG Meeting Results
1. Key points from the presentation by the Minister Aliona 1. Ключові тези, представлені на презентації пані Міністром
Babak
and
MP
Oleksandr
Kornienko Альоною Бабак та народним депутатом Олександром
Корнієнко
Ms. O. Garnets welcomed the participants of the Working Group
and announced the purpose of the meeting and its agenda. Ms. O. О. Гарнець привітала учасників робочої групи та озвучила мету
Garnets and Mr. D. Vasyliev presented the main points of the зустрічі та програму. О. Гарнець і Д. Васильєв переказали основні
meeting between the representatives of the Government and all- тези, висвітлені на зустрічі Уряду з представниками
Ukrainian associations of self-government bodies on October 23rd, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування 23
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2019. At the meeting Aliona Babak, the Minister of development of
communities and territories, and MP Oleksandr Kornienko
presented the conceptual changes to the Constitution of Ukraine
and the Government’s priorities in terms of local self-government.

жовтня 2019. На зустрічі Міністр розвитку громад та
територій Альона Бабак та народний депутат Олександр Корнієнко
презентували Концепцію змін до Конституції України та
пріоритети Уряду щодо формування місцевого самоврядування.

Decided:
update the Communication Strategy based on the Government’s Вирішили:
priorities
оновити Комунікаційну Стратегію відповідно до пріоритетів Уряду
2. MinRegion 2020 Plan
2. План Мінрегіону на 2020 рік.
E. Ridosh informed the group about the expected approval of the
Minregion Plan for 2020. All members of the group agreed that it is
necessary to share the renewed Communication Strategy and the
Communication Plan, which can be formed only after the
submission by the MinRegion of its 2020 Plan.
D. Vasiliev suggested focusing on updating the Strategy, and in the
continuation O. Garnets suggested sending the updated version to
the MinRegion together with an invitation to form a request to the
Donor Council in accordance with the adopted Plan 2020. In
addition, everyone agreed that a common understanding should be
established by the working group, i.e. key messages, target groups
and
communication
tools
for
the
reform.

Є. Рідош проінформував групу про очікуване затвердження Плану
Мінрегіону на 2020 рік. Усі учасники групи погодилися, що варто
розділити оновлення Комунікаційної Стратегії та формування
Комунікаційного Плану, який може бути сформованим лише після
представлення
МінРегіоном
свого
Плану
2020.
Д. Васильєв запропонував зосередитися на оновленні Стратегії, і у
продовження О. Гарнець запропонувала оновлену версію
направити у МінРегіон разом із запрошенням сформувати запит до
Ради Донорів відповідно до прийнятого Плану 2020. Крім того, всі
погодилися, що потрібно налагодити спільне розуміння робочою
групою та МінРегіоном ключових повідомлень, цільових груп та
інструментів комунікації реформи надалі.

Decided:
- to send the updated Communication Strategy to the Ministry of
Regional Development in order to harmonize the communication
vision of the reform in line with the Government's priorities
- invite the Ministry of Regional Development to form a
communication request - support to the Donor Board in

Вирішили:
- оновлену Комунікаційну Стратегію направити у МінРегіон для
узгодження бачення комунікації реформи відповідно до
пріоритетів
Уряду
- запросити МінРегіон сформувати запит на комунікаційну -
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accordance with the 2020 Plan and the Government's priorities
- make a Communication Plan as requested
3. Planning to update the Communication Strategy for
Supporting Reform

підтримку до Ради Донорів відповідно до Плану 2020 та
пріоритетів
Уряду
- скласти Комунікаційний План відповідно до запиту
3. Планування оновлення Комунікаційної стратегії підтримки
реформи

Decided:
Вирішили:
- V. Kuznetsov will be responsible for drafting the updated - В. Кузнєцов буде відповідальним за зведення документа
Communication Strategy
оновленої
Комунікаційної
Стратегії
- The working group will meet on November 7 to discuss and
amend the text of the Communication Strategy
- робоча група збереться 7 листопада для обговорення та
внесення змін у текст Комунікаційної Стратегії
Minutes drafted by Iulia Lokshyna (DDB Secretariat)

Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator)

Kyiv, 30/10/2019
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