Donor Board
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Рада донорів
Робоча група №6.1. з питань комунікацій

Meeting minutes of 20/05/2020, at 11.30

Протокол зустрічі 20/05/2020, 11.30

(Online Zoom meeting)

(онлайн Zoom зустріч)

List of participants:
Oksana Garnets (DESPRO), Dmytro Vasyliyev (DESPRO), Yevhen
Ridosh (Reforms Support Office at the Ministry of Regional
Development), Volodymyr Kuznetsov (DESPRO), Iryna Malyk
(UKMC-DOBRE), Yulia Yesmukhanova (DOBRE), G. Yeliseyeva
(OSCE), Olga Mishchenko (UKMC-DOBRE), Ieva Kalnyna (SKL
International), Serhiy Kopan (SKL International), Oleksandr
Virnyk (DESPRO), Nadiya Petrunyak (Reform Support Office at the
Ministry of Regional Development), Oleg Baklazhov (DESPRO),
Volodymyr Kuznetsov (DESPRO), L Zhabenko (DECIDE), A.
Kovalchuk (ULEAD).
Agenda:
1. Presentation of communication tasks in accordance with the
Action Plan of the Reforms Support Office under Minregion for
the period April - June 2020
2. Discussion of communication tasks with proposals for
additional communication activities of projects to the Action Plan
of the Reforms Support Office
3. Finalization of the communication plan to support the reform
by July 2020
4. Discussion of opportunities to cover the response to the COVID19 at the local level in Ukraine.

Учасники:
Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Євген
Рідош (Офіс підтримки реформи при Мінрегіоні), Володимир
Кузнєцов (DESPRO), Ірина Малик (УКМЦ- DOBRE), Юлія
Єсмуханова (DOBRE), Г. Єлісєєва (ОБСЄ), Ольга Міщенко
(УКМЦ- DOBRE), Ієва Кальнина (SKL International), Сергій
Копань (SKL International), Олександр Вірник (DESPRO), Надія
Петруняк (Офіс підтримки реформи при Мінрегіоні), Олег
Баклажов (DESPRO), Володимир Кузнецов (DESPRO), Л.
Жабенко (DECIDE), А. Ковальчук (ULEAD).

WG Meeting Results

Результати зустрічі

1. Presentation of communication tasks in accordance with the
Action Plan of the Reforms Support Office under Minregion for
the period April - June 2020

1. Представлення комунікаційних завдань відповідно до
Плану роботи Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні на
період квітень - червень 2020 року

Порядок денний:
1. Представлення комунікаційних завдань відповідно до
Плану роботи Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні на
період квітень - червень 2020 року
2. Обговорення комунікаційних завдань із пропозиціями
щодо додаткових комунікаційних активностей проектів до
Плану роботи Офісу підтримки реформ
3. Доопрацювання комунікаційного плану підтримки
реформи до липня 2020
4. Обговорення можливостей висвітлення відповіді на
коронакризу на місцевих рівнях в Україні.
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2. Discussion of communication tasks with proposals for additional 2. Обговорення комунікаційних завдань із пропозиціями
communication activities of projects to the Action Plan of the щодо додаткових комунікаційних активностей проектів до
Плану роботи Офісу підтримки реформ
Reforms Support Office
O. Garnets (DESPRO) as the working group coordinator greeted all О. Гарнець (DESPRO) як координатор групи привітала усіх
присутніх на засіданні.
those present at the meeting.
N. Petrunyak (Reform Support Office at the Ministry of Regional
Development) presented the main communication tasks in
accordance with the Work Plan of the Reform Support Office at the
Ministry of Regional Development for the period April-June 2020.
In particular:
1) Formation of capable territorial communities:
- discussion of perspective plans of areas

Н. Петруняк (Офіс підтримки реформи при Мінрегіоні)
представила основні комунікаційні завдання відповідно до
Плану роботи Офісу підтримки реформ при Мінрегіоні на
період квітень - червень 2020 року. Зокрема:
1) Формування спроможних територіальних громад:
- обговорення перспективних планів областей
- затвердження перспективних планів на засіданні Уряду

- approval of long-term plans at the Government meeting

2) Формування нової системи адміністративно2) Formation of a new system of administrative-territorial units of територіальних одиниць субрегіонального рівня– в рамках
the subregional level - within the current Constitution:
чинної Конституції:
- інформаційна підтримка в цьому напрямку потрібна буде
- information support in this direction will be needed later
пізніше
3) Distribution of powers between local self-government bodies
and executive bodies, including the powers of territorial bodies of
3) Розподіл повноважень між органами місцевого
central executive bodies and other subdivisions:
самоврядування та органами виконавчої влади, в тому числі
- Discussions on the division of powers with the Ministry of щодо повноважень територіальних органів центральних
Finance and line ministries are ongoing
органів виконавчої влади та інших підрозділів:
4) Revision of the powers of local state administrations taking into - наразі тривають обговорення щодо розмежування
account the new powers of local governments and territorial повноважень із Мінфіном та профільними міністерствами
bodies of central executive bodies

4) Перегляд повноважень місцевих державних адміністрацій
5) stimulating the development of forms of direct democracy at the з урахуванням нових повноважень органів місцевого
legislative level in accordance with the new version of the Law "On самоврядування та територіальних органів центральних
Local Self-Government"
органів виконавчої влади
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She thanked the DESPRO project for its support in discussing the 5) стимулювання розвитку форм прямої демократії на
long-term plans of the oblasts, and the DOBRE project for holding законодавчому рівні відповідно до нової редакції ЗУ «Про
місцеве самоврядування»
a press conference with 19 oblasts.
She noted that information materials, infographics for local state
administrations and people's deputies will be needed for
communication support. We need to think about the need to make
videos on the Rada TV channel, especially regarding the first two
points of the plan.
D. Vasiliev (DESPRO) suggested starting the issue of digests, which
would include one main news with the comment of an expert, a
deputy. Technically, these interviews can be done online. O.
Garnets suggested posting such interviews for a wide audience on
the Decentralization website.

3. Finalization of the communication plan to support the reform
by July 2020
O. Garnets (DESPRO) proposed to adapt the communication plan
for the period until July 2020.
D. Vasiliev (DESPRO) suggested that everyone provide
information about their communication products that can be
included in the communication plan. Then D. Vasiliev will send
everyone a consolidated communication plan for the period until
the end of July with joint contributions of projects by the end of
the week. O. Garnets offered to have a preliminary plan for next
Tuesday, May 26, 20. Also, O. Garnets suggested rethinking the

Вона подякувала проекту DESPRO за підтримку у проведенні
обговорень перспективних планів областей, а проекту
DOBRE за проведення прес-конференції із 19 областями.
Відзначила, що для комунікаційного супроводу потрібні
будуть інформаційні матеріали, інфографіки для місцевих
державних адміністрацій, народних депутатів. Треба
подумати над необхідністю виготовлення роликів на
телеканалі Рада, особливо щодо перших двох пунктів плану.
Д. Васильєв (DESPRO) запропонував розпочати випуск
дайджестів, які б включали одну головну новину із
коментарем експерта, депутата. Технічно ці інтерв’ю можна
буде робити в онлайн режимі. О. Гарнець запропонувала
розмістити такі інтерв’ю потім для широкої аудиторії на
сайті Децентралізація.
3. Обговорення комунікаційних завдань із пропозиціями
щодо додаткових комунікаційних активностей проектів до
Плану роботи Офісу підтримки реформ
О. Гарнець (DESPRO) запропонувала адаптувати
комунікаційний план на період до липня 2020 року.
Д. Васильєв (DESPRO) запропонував, щоб усі надали
інформацію про свої комунікаційні продукти, які можна
включити в комунікаційний план. Потім Д. Васильєв розішле
усім зведений комунікаційний план на період до кінця липня
із спільними внесками проектів до кінця тижня. О. Гарнець
запропонувала мати попередній план на наступний вівторок
26.05.20. Також, О. Гарнець запропонувала ще раз подумати
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integration of information on the reform into national TV
channels, if possible.
Decided:
- all members of the WG will send their contributions to the joint
communication plan, and the consolidated plan will be formed on
26.05.20 and sent to all.

над інтеграцією інформації щодо реформи у національні
телеканали, якщо це можливо.
Вирішили:
- усі члени РГ надішлють свої внески до спільного
комунікаційного плану, а зведений план буде сформований
26.05.20 і надісланий усім.

4. Discussion of opportunities to cover the response to the COVID- 4. Обговорення можливостей висвітлення відповіді на
коронакризу на місцевих рівнях в Україні.
19 at the local level in Ukraine.
O. Garnets (DESPRO) told about a study conducted jointly with
the ATC Association on what problems local governments see as a
result of the epidemic caused by COVID-19. The DESPRO project
is currently planning a series of information materials on how
local governments can cope with the effects of a pandemic. She
asked about the experience of other projects in this direction.
I. Malyk (UKMC / DOBRE) told about a series of webinars on
“Pandemic # COVID19. Practical advice for local self-government
from Infectious Diseases Doctor Volodymyr Kurpita”, organized
by the Ukrainian Crisis Media Center within the USAID DOBRE
program. She also announced an online conference "How to run a
business under lockdown exit", scheduled for June 4.
Also, she informed colleagues about the YouTube channel
#DOBRE Practices https://www.youtube.com/channel/UCnktaySHbi92021PSzOgeB
A
https://www.facebook.com/pg/decentralizationisdobre/videos/
?ref=page_internal http: // decentralization.uacrisis.org/
L. Zhabenko (DECIDE) provided information about mon-covid
19.info site, which was developed with the support of the Swiss
Confederation in the framework of the DECIDE Project.

О. Гарнець (DESPRO) розповіла про дослідження, зробленого
спільно із Асоціацією ОТГ щодо того, які проблеми органи
місцевого самоврядування бачать в наслідок епідемії,
спричиненої COVID-19. Проектом DESPRO зараз планується
серія інформаційних матеріалів щодо того, як органам
місцевого самоврядування справлятися із наслідками
пандемії. Вона спитала про досвід інших проектів в цьому
напрямку.
І. Малик (УКМЦ/DOBRE) розповіла про курс вебінарів на тему
“Пандемія #COVID19. Практичні поради для місцевого
самоврядування від лікаря-інфекціоніста Володимира
Курпіти”, організованих Українським кризовим медіацентром у рамках програми USAID DOBRE. Також, вона
анонсувала онлайн конференцію «Як працювати бізнесу в
умовах виходу з карантину», заплановану на 4 червня.
Додатково, проінформувала колег про YouTube-канал
#DOBRE Практики https://www.youtube.com/channel/UCnktaySHbi92021PSzOgeB
A
https://www.facebook.com/pg/decentralizationisdobre/videos/
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S. Kopan (SKL International ) added that on April 10, the ATC
Association together with the Swedish-Ukrainian project
"Support to Decentralization in Ukraine" presented the website
"Communities against COVID-19", which collected practices on
the organization of social services, the organization of local selfgovernment, support for business and local economy, selforganization of the population, security, education.
https://hromady.org/%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d1
%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82
%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb
%d1%96/

?ref=page_internal
http://decentralization.uacrisis.org/
Л. Жабенко (DECIDE): дала інформацію про mon-covid 19.info
сайт, який розроблено за підтримки Швейцарської
Конфедерації в рамках впровадження Проєкту DECIDE
С. Копань (SKL International) додав про те, 10 квітня
Асоціацією ОТГ спільно з Шведсько-українським проектом
"Підтримка децентралізації в Україні" презентовано
інтернет-сторінку «Громади проти COVID-19», де зібрані
практики щодо організації соціальних послуг, організації
роботи ОМС, підтримки бізнесу і місцевої економіки,
самоорганізації населення, безпеки, освіти.

https://hromady.org/%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%86%d1
%96%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8fO. Garnets (DESPRO) proposed to include in the plan the activities %d0%be%d1%82%d0%b3%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82
related to Covid.
%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0Decided:
%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb
- to hold a separate meeting for communities with the
%d1%96/
dissemination of information on problematic issues of approval of
О. Гарнець (DESPRO) запропонувала закласти у план види
long-term plans, to hold a separate meeting for donors.
діяльності, що стосуються Covid.
Вирішили:
- провести окрему зустріч для громад з поширенням
інформації про проблемні питання затвердження
перспективних планів, окремо таку зустріч провести і для
донорів.
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Minutes drafted by Iulia Lokshyna (DB Secretariat), Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator) Kyiv, 20/05/2020
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