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List of participants:
Oksana Garnets (DESPRO), Dmytro Vasyliev (DESPRO), Ievgen
Ridosh (MinRegion), Volodymyr Kuznetsov (DESPRO), Hanna
Kolomiiets (UCMC/DOBRE), Maria Radyshevska (DOBRE),Yurii
Svirko (ULEAD), Tetaina Matiychyk (CoE), Olena Mason
(Stabilization Support Services), Oleksand Glagola (Stabilization
Support Services), Oksana Rach (Municipal Reform in Eastern
Ukraine/ GIZ).

Учасники:
Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Євген Рідош
(DESPRO), Володимир Кузнєцов (DESPRO) Марія Радишевська
(DOBRE/Глобал Ком’юнітіз), Юрій Свірко (U-LEAD з Європою),
Тетяна Матійчик (Рада Європи), Олена Масон (Stabilization Support
Services), Олександр Глагола (Stabilization Support Services), Ганна
Коломієць (УКМУ- DOBRE), Оксана Рач (GIZ «Реформа управління
на Сході України»)

Agenda:
1.On finalizing the 2020-2022 Communication Strategy on Local
Self Government Reform and Territorial Organization of Power

Порядок денний:
1. Про доопрацювання Комунікаційної стратегії на 2020 -2022 рр.
щодо реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади

WG Meeting Results
1. On finalizing the 2020-2022 Communication Strategy on Local 1. Про доопрацювання Комунікаційної стратегії на 2020 -2022 рр.
Self Government Reform and Territorial Organization of Power
щодо реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади
O. Glagola (Stabilization Support Services) briefly presented his
project, in particular, informed about activities in 61 ATCs in 20 О. Глагола (Stabilization Support Services) коротко представив
regions of Ukraine on providing social services, including присутнім свій проект, зокрема поінформував про їх діяльність у
61 ОТГ у 20 областях України щодо надання соціальних послуг,
communication, educational and methodological support.
зокрема і в частині комунікаційної, просвітницької та методичної
D. Vasiliev (DESPRO) opened the meeting and stressed that the підтримки.
draft Communication Strategy for 2020-2022 on the local self- Д. Васильєв (DESPRO) відкрив засідання та наголосив, що проект
government and territorial organization of power reform Комунікаційної стратегії на 2020 -2022 рр. щодо реформи
(hereinafter referred to as the Communication Strategy) has been місцевого самоврядування та територіальної організації влади
finalized taking into account comments and suggestions made (далі – Комунікаційної стратегії) доопрацьовано з урахуванням
during the last working group meeting revision in google зауважень та пропозицій, зроблених під час минулого засідання
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document format.
In order to finalize and harmonize the Communication Strategy, he
proposed jointly at the meeting to agree in detail the entire text of
the Communication Strategy and to prepare an appropriate
presentation based on the agreed text and to propose it at a
regular meeting of the Donor Board.
He also noted that on the basis of the Communication Strategy
following its presentation at the Donor Board meeting in
coordination with the Ministry of Regional Development, projects
and programs of international technical assistance, a joint
communication plan for its implementation for 2020 and the
following years will be formed.

робочої групи та доопрацювання у форматі гугл-документу.
З метою остаточного доопрацювання та спільного узгодження
Комунікаційної стратегії він запропонував спільно на засіданні
детально узгодити увесь текст Комунікаційної стратегії і на основі
узгодженого тексту підготувати відповідну презентацію та
пропонувати представити її на черговому засіданні Ради донорів.
Він також зауважив, що на основі Комунікаційної стратегії за
результатами її презентації на засіданні Ради донорів за
координації Мінрегіону, проектами і програми міжнародної
технічної допомоги буде сформовано спільний комунікаційний
план з ії реалізації на 2020 та наступні роки.

O. Masson (Stabilization Support Services), during the drafting of
the Strategy suggested to make a link in the text to the result of a
sociological survey made by the Council of Europe Program
“Decentralization and Local Self Government Reform in Ukraine”.

О. Масон (Stabilization Support Services) під час опрацювання тексту
Комутаційної стратегії запропонувала в тексті зробити лінкпосилання на результат соціологічного дослідження, зробленого
Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого
самоврядування в Україні».

O. Garnets (DESPRO) suggested at the end of the Communication
Strategy to make links to international technical assistance
projects and programs involved in its preparation and
implementation.

О. Гарнець (DESPRO) запропонувала наприкінці тексту
Комунікаційної стратегії зробити лінки-посилання на проекти і
програми міжнародної технічної допомоги, що долучені до її
підготовки та реалізації.

Decided:
1. To approve the revised text of the Communication Strategy (text
is attached).
2. Based on the agreed text, to make the presentation and
recommend that it be presented at a regular meeting of the Donor
Board.

Вирішили:
1. Погодити доопрацьований текст Комунікаційної стратегії (текст
– додається).
2. На основі погодженого тексту зробити відповідний
презентаційний
варіант
Комунікаційної
стратегії
та
рекомендувати внести її для розгляду на черговому засіданні Ради
донорів.

Minutes drafted by Tetiana Matiychyk (CoE) Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator)
Kyiv, 27/11/2019
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