Donor Board
WG #6.1. on Communication

Рада донорів
Робоча група №6.1. з питань комунікацій

Meeting minutes of 18/09/2020, at 14.30

Протокол зустрічі 18/09/2020, 14.30

(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
(UCMC-DOBRE), Yulia Yesmukhanova (DOBRE), A. Shalimova
(OSCE), Olga Mishchenko (UCMC-DOBRE), Ganna Kolomiets
(UKCMC-DOBRE), Serhiy Kopan (SKL International), Oleksandr
Virnyk (DESPRO), Oleg Baklazhov (DESPRO), L Zhabenko
(DECIDE), Y. Duhovych (ULEAD), O. Rach (ULEAD), Valiria
Chornous (ATC Association), I. Lokshyna (DB Secretariat).
Agenda:
1. Discussion of project plans until the end of 2020
2. Finalization of the reform support communication plan by the
end of 2020
3. Discussion of opportunities to cover the response to the Covid
crisis at the local level

Учасники:
Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Євген
Рідош (Офіс підтримки реформи при Мінрегіоні), Ірина Малик
(УКМЦ- DOBRE), Юлія Єсмуханова (DOBRE), А. Шалімова
(ОБСЄ), Ольга Міщенко (УКМЦ- DOBRE), Г. Коломієць (УКМЦDOBRE), Сергій Копань (SKL International), Олександр Вірник
(DESPRO), Олег Баклажов (DESPRO), Володимир Кузнецов
(DESPRO), Л. Жабенко (DECIDE), Є. Духович (ULEAD), О. Рач
(ULEAD), Валерія Чорноус (АОТГ), Ю. Локшина (Секретаріат
РД).
Порядок денний:
1. Обговорення планів проектів до кінця 2020 року
2. Доопрацювання комунікаційного плану підтримки
реформи до кінця 2020 року
3. Обговорення можливостей висвітлення відповіді на
коронакризу на місцевих рівнях

WG Meeting Results

Результати зустрічі

1. Discussion of project plans until the end of 2020

1. Обговорення планів проектів до кінця 2020 року

Y. Dukhovych (ULEAD):

Є. Духович (ULEAD):

O. Garnets (DESPRO) as the group coordinator greeted all meeting О. Гарнець (DESPRO) як координатор групи привітала усіх
присутніх на засіданні.
participants.
WG members shared their immediate plans for communicating the Члени РГ поділилися найближчими планами в частині
комунікації реформи:
reform:
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- communication aimed at counteracting COVID, information - комунікація, спрямована на протидію COVID, інформаційні
materials, webinars on the peculiarities of community work in the матеріали, вебінари щодо особливості роботи громад в
context of coronavirus
умовах короновірусу
- communication related to the ULEAD program

- комунікація, що стосується програми ULEAD

- there is no longer a component of communication support for - вже немає компоненту комунікаційної підтримки реформи
local government reform
місцевого самоврядування
Yu. Yesmukhanova (DOBRE) and I. Malyk (UCMC):

Ю. Єсмуханова (DOBRE) та І. Малик (УКМЦ):

- UKMC remains a communication partner for DOBRE program,
selection of new partner communities, trainings for ATC heads of
partner communities, press tours for journalists, discussion of
changes to the Constitution and changes to bills in terms of
decentralization

- УКМЦ залишається комунікаційним партнером для
програми DOBRE, відбувається відбір нових партнерських
громад, тренінги для голів ОТГ партнерських громад, престури для журналістів, обговорення змін до Конституції та
змін до законопроектів в частині децентралізації

- a policy development component is added

- додається компонент по розробці політики

S. Kopan (SKL International):

С. Копань (SKL International):

- Conducting trainings for teacher training institutes, trainings for
teachers, publication of foreign practices in education
O. Baklazhov (DESPRO):
- online discussion "Vectors of decentralization", further
communication support for local self-government reform,
information activities on election legislation, communication antiCOVID
A. Shalimova (OSCE):
- video on countering COVID,

-

Проведення тренінгів для інститутів підвищення
кваліфікації вчителів, тренінги для освітян, публікації
іноземних практик щодо освіти

О. Баклажов (DESPRO):
- онлайн обговорення «Вектори децентралізації», подальша
комунікаційна
підтримка
реформи
місцевого
самоврядування, інформаційні заходи з питань виборчого
законодавства, комунікації в умовах протидії COVID
А. Шалімова (ОБСЄ):

- meetings with communities on election legislation and changes to - відеоролик щодо протидії COVID,
legislation in terms of decentralization and administrative- - зустрічі з громадами на тему виборчого законодавства та
territorial organization of power
змін до законодавств у частині децентралізації та
адміністративно-територіального устрою
L. Zhabenko (DECIDE):
Л. Жабенко (DECIDE):
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- meetings with regional state administrations on the delimitation - зустрічі з обласними державними адміністраціями щодо
of powers in the field of education
розмежування повноважень в сфері освіти
- strategic development of education and its monitoring

- стратегічний розвиток освіти та її моніторинг

- holding a conference with representatives of education in the - проведення конференції з представниками освіти в умовах
context of decentralization.
децентралізації.
Decided:
- Exchange news and plans.

Вирішили:
-

Здійснювати обмін новинами та планами.

3. Finalization of the communication plan to support the reform
by the end of 2020

2. Доопрацювання комунікаційного плану підтримки
реформи до кінця 2020 року

D. Vasiliev (DESPRO) suggested that all members of the group
provide information about their communication plans and
activities 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 2020 with joint contributions of
projects.

Д. Васильєв (DESPRO) запропонував, щоб усі члени групи
надали інформацію про свої комунікаційні плани і заходи, які
можна включити в комунікаційний план. Потім Д. Васильєв
розішле усім зведений комунікаційний план на період до
кінця 2020 року із спільними внесками проектів.

O. Garnets (DESPRO) suggested thinking about a joint event.

О. Гарнець (DESPRO) запропонувала подумати над спільним
заходом.

Decided:

Вирішили:
- усі члени РГ надішлють свої внески до спільного
комунікаційного плану, а зведений план буде сформований і
надісланий усім 29.09.20
4. Discussion of opportunities to cover the response to the COVID- 3. Обговорення можливостей висвітлення відповіді на
коронакризу на місцевих рівнях
19 at the local level in Ukraine.
- all members of the WG will send their contributions to the joint
communication plan, and the consolidated plan will be formed
and sent to all 29.09.20

O. Garnets (DESPRO) told about the analysis of communications
in the context of the COVID crisis, which is posted on the
Decentralization website. Unfortunately, not all ATC heads can
effectively broadcast such information.

О. Гарнець (DESPRO) розповіла про аналіз щодо комунікацій
в умовах коронокризи, що розміщений на сайті
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Y. Dukhovych (DESPRO) proposed to hold a joint event on this
topic in November.

Децентралізація. Нажаль, далеко не всі керівники ОТГ
можуть ефективно займатися трансляцією такої інформації.

Decided:

Є. Духович (DESPRO) запропонував провести спільний захід
на цю тему в листопаді.

- discuss the possibility of holding a joint event.

Вирішили:
- обговорити можливість проведення спільного заходу.
Minutes drafted by Iulia Lokshyna (DB Secretariat), Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator) Kyiv, 18/09/2020
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