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List of participants:
Oksana Garnets (DESPRO), Dmytro Vasyliev (DESPRO), Ievgen
Ridosh (MinRegion), Volodymyr Kuznetsov (DESPRO), Serhii
Kopan (SKL International), Hanna Kolomiiets (UCMC/DOBRE),
Olga Mіshchenko (DOBRE), Yurii Svirko (ULEAD), Tetiana
Matiychyk (CoE), Надія Коношевич, Stabilization Support Project
“Radnyk”.
Agenda:
On the communication strategy for 2020 -2021 on the local selfgovernment and territorial organization of power reform

Учасники:
Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Євген Рідош
(Мінрегіон), Володимир Кузнєцов (DESPRO), Сергій Копань (SKL
International), Ганна Коломієць (УКМЦ/DOBRE), Ольга Міщенко
(DOBRE), Юрій Свірко (U-LEAD з Європою), Тетяна Матійчик (Рада
Європи), Надія Коношевич (проект “Радник”).
Порядок денний:
Про комунікаційну стратегію на 2020 -2021 рр. щодо реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади

WG Meeting Results
On the communication strategy for 2020 -2021 on the local self- Про комунікаційну стратегію на 2020 -2021 рр. щодо реформи
government and territorial organization of power reform
місцевого самоврядування та територіальної організації влади
Д. Васильєв (DESPRO) нагадав присутнім на тому, що реформа
місцевого самоврядування та територіальної організації влади
триває та набирає нового прискорення, про що свідчить
представлені на засіданні Ради донорів (17.10) та для
представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого
самоврядування (23.10) основні напрями Мінрегіону щодо
реформи та концептуальні засади конституційних змін в частині
During these presentations, the Minister for Community and децентралізації.
Territorial Development A. Babak made a request for Під час зазначених презентацій міністром розвитку громад та
communication support for the reform.
територій А. Бабак озвучено запит на комунікаційний супровід
реформи.
International technical assistance projects and programs that
D. Vasilyev (DESPRO) reminded those present that the reform of
local self-government and territorial organization of power goes
on and accelerating, as evidenced by the key local government
reform conceptual framework directions, presented at the Donor
Board meeting (17.10) and the meeting for representatives of allUkrainian associations of local self-government (23.10).
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support Ukraine in the field of local self-government carry out such
activities within the defined tasks, but comprehensive reform
support and synergy of efforts of the relevant stakeholders
requires the development of a joint document and a vision of such
communication support agreed with the Ministry. Such a
document is a project developed by the Communication Working
Group at the beginning of 2019, the Communication Strategy for
2019 - 2021, which may form the basis for the development of an
updated one, taking into account the existing tasks and realities of
the document.

Проекти і програми міжнародної технічної допомоги, що надають
підтримку Україні у сфері місцевого самоврядування здійснюють
таку діяльність в межах визначених завдань, проте комплексна
підтримка реформи та синергія зусиль відповідних стейкхолдерів
потребує розробки спільного документу та узгодженого з
Мінрегіоном бачення такої комунікаційної підтримки. Таким
документом є проект розробленої робочою групою з питань
комунікації на початку 2019 р. Стратегії комунікацій на 2019 –
2021 роки, що може стати основою для напрацювання оновленого,
з урахуванням існуючих завдань і реалій документу.

O. Garnets (DESPRO) informed about the communication strategy
on housing and communal services reform, its constituents,
implementation tools presented on 07.11.2019. The main objective
of such a strategy is to provide 100% knowledge to all residents of
the country of the legislation, regulate relations in the field of
housing and communal services, as well as support the reforms
undertaken by the Government in this field.

О. Гарнець (DESPRO) поінформувала про представлену 07.11.2019
р. Мінрегіоном комунікаційну стратегію щодо реформи житловокомунального
господарства,
її
складові,
інструменти
впровадження. Основною метою такої стратегії є 100%-ве знання
усіма жителями країни законодавства, регулює відносини у сфері
житлово-комунального господарства, а також підтримка реформ,
що здійснюються Урядом у зазначеній сфері.

It is also proposed to direct the efforts of the working group on
communication in order to accelerate the finalization of the
communication strategy on the local self-government reform and
to present its main provisions at the next Donor Board meeting,
which is scheduled for the first decade of December this year.

Також запропоновано спрямувати зусилля робочої групи з питань
комунікації для того, щоб прискорити доопрацювання
комунікаційної стратегії щодо реформи місцевого самоврядування
територіальної організації влади і представити основні її
положення на черговому засідання Ради донорів, проведення
якого передбачається у першій декаді грудня поточного року.

D. Vasilyev (DESPRO) stressed that in order to substantially refine
the strategy, it is necessary to obtain from the Ministry of Regional
Development a list of strategic issues for appropriate information
support.

Д. Васильєв (DESPRO) наголосив, що для змістовного
доопрацювання комутаційної стратегії щодо реформи місцевого
самоврядування
територіальної організації влади необхідно
отримати від Мінрегіону перелік стратегічних питань для
відповідного інформаційного супроводу.

During the meeting, the text of the draft communication strategy Під час засідання обговорено текст проекту наявної
was discussed and relevant comments and suggestions were made. комунікаційної стратегії та висловлено відповідні зауваження та
пропозиції.
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Вирішили:
1. Оновити та актуалізувати Комунікаційну стратегію щодо
Agreed:
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
1. Update the Communication Strategy on Local Government and влади з урахуванням пріоритетів Уряду щодо цієї реформи. Для
Territorial Organization of Power Reform, taking into account the цього:
Government's priorities for this reform. In order to do this:
1.1.
Усі учасники засідання надсилають до 11.11.2019 р.
1.1. All participants of the meeting will send proposals to the text
пропозиції
до тексту проекту Комунікаційної стратегії на
of the draft Communication Strategy by November 11, 2019 to V.
електронну пошту В. Кузнєцову (DESPRO).
Kuznetsov (DESPRO).
1.2.
В. Кузнєцов (DESPRO), спільно з Д. Васильєвим
1.2. V. Kuznetsov (DESPRO), together with D. Vasilyev (DESPRO)
(DESPRO) до 13.11.2019 р доопрацьовують Стратегію з
will finalize the Strategy with the proposals made on November 13,
урахуванням висловлених пропозицій і 14.11.2019 р.
2019, and on November 14, 2019 the revised version is presented
доопрацьований варіант виставляється у гугл-док для
through the Google doc for final revision by all participants.
остаточного доопрацювання усіма учасниками.
1.3. According to the results of the revision (till 20.11.2019), the
1.3.
За результатами доопрацювання (до 20.11.2019 р.)
text should be approved by the working group.
необхідно
затвердити текст робочою групою.
1.4. Based on the approved text, to make a visualization of the
1.4.
На основі затвердженого тексту зробити візуалізацію
main provisions of the strategy (by 25.11.2019) and to submit it to
основних
положень стратегії (до 25.11.2019) і передати
the Ministry of Regional Development for approval.
Мінрегіону для узгодження.
1.5. It is suggested to present the main provisions of the Strategy at
1.5.
Пропонується представити основні положення
the next Donor Board meeting at the Ministry of Regional
Стратегії
на черговому засіданні Ради донорів при
Development.
Мінрегіоні.

Minutes drafted by Tetiana Matiychyk (CoE)

Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator)

Kyiv, 07/11/2019
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