Sectoral WG on Decentralisation and Regional development
WG #6.1. on Communication

Секторальна РГ з питань децентралізації те регіонального
розвитку
Робоча група №6.1. з питань комунікацій

Meeting minutes of 20/01/2021, at 15.30

Протокол зустрічі 20/01/2021, 15.30

(Online Zoom meeting)

(онлайн Zoom зустріч)

List of participants:
Oksana Garnets (DESPRO), Dmytro Vasyliyev (DESPRO), N.
Petrunyak (Reforms Support Office at the Ministry of Regional
Development), Yevhen Ridosh (Reforms Support Office at the
Ministry of Regional Development), Volodymyr Kuznetsov
(DESPRO), Iryna Malyk (UCMC-DOBRE), Olga Mishchenko (UCMCDOBRE), Ganna Kolomiets (UKCMC-DOBRE), Serhiy Kopan (SKL
International), Oleg Baklazhov (DESPRO), L Zhabenko (DECIDE),
D. Prokopchuk (ULEAD), I. Lokshyna (DB Secretariat).
Agenda:
1. Discussing international technical assistance projects and
programs communications plans for the first quarter of 2021
2. Proposals to the local self-governance reform support
communication plan for 2021

Учасники:
Оксана Гарнець (DESPRO), Дмитро Васильєв (DESPRO), Н.
Петруняк (Офіс підтримки реформи при Мінрегіоні), Євген
Рідош (Офіс підтримки реформи при Мінрегіоні), Ірина Малик
(УКМЦ- DOBRE), Ольга Міщенко (УКМЦ- DOBRE), Г. Коломієць
(УКМЦ- DOBRE), Сергій Копань (SKL International), Олег
Баклажов (DESPRO), Володимир Кузнецов (DESPRO), Л.
Жабенко (DECIDE), Д. Прокопчук (ULEAD), Ю. Локшина
(Секретаріат РД).
Порядок денний:
1. Обговорення планів проектів та програм міжнародної
технічної допомоги в частині комунікацій на перший квартал
2021 року
2. Пропозиції до комунікаційного плану підтримки
реформи місцевого самоврядування на 2021 рік
Результати зустрічі

WG Meeting Results
1. Discussing international technical assistance projects and
programs communications plans for the first quarter of 2021

1. Обговорення планів проектів та програм міжнародної
технічної допомоги в частині комунікацій на перший квартал
2021 року

O. Garnets (DESPRO) as the group coordinator greeted all meeting
О. Гарнець (DESPRO) як координатор групи привітала усіх
participants.
присутніх на засіданні.
N. Petrunyak (Ministry of Regional Development) – informed
about tasks and priorities of the Ministry of Regional Development Н. Петруняк (Мінрегіон) – зробила огляд першочергових
for 2021, which will require communication support, in particular: завдань та пріоритетів Мінрегіону на 2021 рік, для яких
необхідна буде комунікаційна підтримка, зокрема:
- continuation of legislative support for local self-government
- продовження законодавчого забезпечення реформи
reform
місцевого самоврядування
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- ensuring the transfer of all property from rayons to territorial - забезпечення передачі усього майна від районів на
communities
територіальні громади
- formation of RSA, appointment of their heads, definition of their - формування РДА, призначення їх голів, визначення їх
tasks and functions
завдань і функцій
- amendments to the TCU regarding the adoption of the draft Law - зміни до ПКУ в частині ухвалення проекту Закону №4238
№4238 on the payment of personal income tax by legal entities’ щодо сплати ПДФО філіями юридичних осіб на місці
branches at the place of these branches registration
реєстрації філій
- development of the law on municipal guard

- розробка закону про муніципальну варту

- adoption of amendments to the Law "On Cooperation of - прийняття змін до ЗУ «Про співробітництво територіальних
Territorial Communities"
громад»
- support of the draft law on the institution of starostas

- супроводження проекту закону щодо інституту старост

- work on communication of the reform both with the newly - робота в частині комунікації реформи як з новоствореними
created communities and with the new RSAs.
громадами, так і з новими РДА.
WG members shared their immediate plans for communicating the Члени РГ поділилися найближчими планами в частині
reform:
комунікації реформи:
D. Prokopchuk (ULEAD):

Д. Прокопчук (ULEAD):

- a series of training events "First steps for newly created united - проведено серію навчальних заходів «Перші кроки для
territorial communities" was held, a series of trainings "Steps for новостворених
об’єднаних
територіальних
громад»,
leaders" is launched
запускається серія навчань «Кроки для лідерів»
- A number of studies are planned, in particular, on municipal - планується проведення низки досліджень, зокрема, з теми
finances.
муніципальних фінансів.
I. Malyk (DOBRE/UCMC):

І. Малик (DOBRE/УКМЦ):

- communication trainings for new pilot communities in three - тренінги з комунікацій для голів громад- партнерів
oblasts
Програми DOBRE у Запорізькій, Чернігівській та Чернівецькій
- trainings for communication specialists for new pilot областях;
communities in three oblasts

- press tours in February for regional media in the pilot regions

- тренінги для спеціалістів з питань комунікацій громадпартнерів Програми DOBRE у Запорізькій, Чернігівській та
Чернівецькій областях;
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- the tender for the production of a new television product has been - комунікаційні заходи (брифінги, круглі столи, дискусії) щодо
completed, the shooting of a new TV format is planned
реформи
органів
місцевого
самоврядування
та
адміністративно-територіального устрою;
- publication of a new manual on public communications
- photo exhibition with partner 12 ATC
- a new monitoring of decentralization has been launched.
S. Kopan (SKL International):

- прес тури для регіональних ЗМІ;
- завершився тендер на виготовлення нового телевізійного
продукту, планується виробництво нового телепроєкту на
каналах ICTV та СТБ;

- It is planned to issue a manual on wages to teachers and advice - публікація посібника "Як громадам протистояти викликам і
for school managers using foreign experience
успішно діяти в період кризи";
- a repository on decentralization of education is created, best - фотовиставка "Обличчя нових громад".
practices are generalized, an educational game is developed.
- започаткували новий моніторинг децентралізації.
- trainings for institutes on the optimization of the educational
С. Копань (SKL International):
network has been conducted.
- планується випуск посібника на тему оплати праці вчителям
O. Baklazhov (DESPRO):
та поради для директора школи з використанням іноземного
- current communication and organizational support of the досвіду
Ministry of Regional Development is provided
- створюється репозиторій у сфері децентралізації освіти,
- a number of communication events in the sphere of water supply, узагальнюються кращі практики, розроблена освітня гра.
sanitation, solid waste are planned - a series of press conferences,
- провели навчання для інститутів щодо оптимізації освітньої
online and offline events
мережі.
- communication support of measures aimed at supporting gender
О. Баклажов (DESPRO):
equality is planned.
- здійснюється поточна комунікаційна та організаційна
Y. Molchanova (DECIDE):
підтримка діяльності Мінрегіону
- selection of pilot communities of the project is carried out
- планується низка комунікаційних заходів у сферах
- in December, the national campaign "Education in new водопостачання, водовідведення, ТПВ – серія пресcommunities from A to Z" for ATC heads and education managers конференцій, онлайн та офлайн заходи
was launched.
- планується комунікаційна підтримка заходів, спрямованих
на підтримку гендерної рівності.
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Ю. Молчанова (DECIDE):
Decided:

- проводиться відбір пілотних громад проекту

- To exchange news and plans.

- в грудні стартувала загальнонаціональна кампанія «Освіта в
нових громадах від А до Я» для голів ОТГ та управлінців
освітою.
Вирішили:

3. Proposals to the local self-governance reform support
communication plan for 2021

- Здійснювати обмін новинами та планами.
2. Пропозиції до комунікаційного плану підтримки реформи
місцевого самоврядування на 2021 рік

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 until
January, 27, 2021. Then D. Vasiliev will send everyone a
consolidated communication plan for the first part of 2021 with
joint contributions of projects.

Д. Васильєв (DESPRO) запропонував, щоб усі члени групи
надали інформацію про свої комунікаційні плани і заходи до
27.01.21. Потім Д. Васильєв розішле усім зведений
комунікаційний план на перше півріччя 2021 року із
спільними внесками проектів.

Decided:

Вирішили:
- усі члени РГ надішлють свої внески до спільного
комунікаційного плану до 27.01.21.

- all members of the WG will send their contributions to the joint
communication plan until 27.01.21.

Minutes drafted by Iulia Lokshyna (Secretariat), Minutes approved by Ms. Oksana Garnets (WG Coordinator) Kyiv, 20/01/2021
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