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Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
20.11.2015 року о 9:00-10:30
Міністерство інфраструктури України, кімната 603
Присутні:
Ім’я, Прізвище
Роман Хміль
Олексій Соболєв
Анна Юрченко
Віталій Грусевич
Олена Медведєва
Олександра
Кобець-Орлова
Віктор Мазярчук
Орест Климпуш
Євген Черевиков
Юлія Коваль

Посада
Директор Департаменту стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Міністерства інфраструктури України
Радник Міністра інфраструктури України
Начальник відділу Міністерства інфраструктури
України
Конфедерація будівельників України
Директор Департаменту Асоціації міжнародних
автоперевізників України
Прес-служба Укравтодору
Експерт з питань публічного доступу до інформації,
Центр Політични студій та аналітики
Голова Федерації роботодавців транспорту України
ЦПБУ
ЦПБУ

Порядок денний:
1. Проведення співбесіди із кандидатами на посаду
Національного Секретаріату Ініціативи CoST в Україні

Директора

Прийняті рішення:
На попередньому засіданні КоНГ CoST (13.11.2015) було обрано 5
кандидатів із 15 заявлених для запрошення на співбесіду, серед яких Мазяр
Тарас, Білий Ярослав, Шевчук Дмитро, Адамчак Андрій, Бойко Олег.
На засідання з’явилось 4 учасники із 5, а саме Мазяр Тарас, Білий Ярослав,
Шевчук Дмитро, Адамчак Андрій. Олег Бойко був відсутній, оскільки в цей
день перебував у відрядженні в Республіці Польща. Попередньо йому було
запропоновано провести співбесіду шляхом скайп-зв’язку, проте він

надіслав електронного листа, в якому зазначив, що не зможе 20.11.2015 під
час запланованого часу прийняти участь у скайп-зустрічі.
На початку засідання Білий Ярослав та Шевчук Дмитро зняли свої
кандидатури з участі у конкурсі. Тому членами КоНГ було вирішено
заслухати презентації лише Мазяра Тараса та Адамчака Андрія.
Тарас Мазяр представив свою презентацію. Члени КоНГ задали питання
Тарасу Мазяру щодо його бачення результативності CoST через 1-3 роки, а
також роль Директора Національнго Секретаріату в цьому процесі. Тарас
Мазяр показав своє бачення, яке на думку членів КоНГ було не чітке та не
давало змоги зрозуміти перспективи Ініціативи CoST в майбутньому. Віктор
Мазярчук попросив Тараса Мазяра привести 5 показників ефективності
роботи Директора Національного Секретаріату CoSТ. Відповідь кандидати
не задовільнила всіх членів КоНГ.
Другим учасником був Андрій Адамчак, який також представив свою
презентацію, розповів про досвід роботи, в тому числі, в інфраструктурних
проектах. Олексій Соболєв запитав учасника, чого досягне Ініціатива CoST
через 1-2 роки та як учасник допоможе в цьому процесі. Також було
запитано, скільки осіб необхідно для впровадження Ініціативи. Аргументи
Анрія Адамчака не були впевненими та в цілому не задовільнили членів
КоНГ.
Після співбесід членами КоНГ було домовлено дати повторного оголошення
пошуку Директора Національного Секретаріату Ініціативи CoST вже в
Kyivpost, а також на порталах для пошуку роботи.
Члени КоНГ подякували учасникам конкурсу їх зацікавленість в участі у
Ініціативі та повідомили, що зважаючи на об’єктивні фактори та результати
співбесіди ніхто із них не пройшов конкурсний відбір. Також було
повідомлено, що термін пошуку Директора Національного Секретаріату
буде погоджено та існуючі учасники можуть повторно брати участь у
конкурсі, покращивши свої презентації та поглибивши розуміння Ініціативи
CoST.
Також, Віктор Нестуля повідомив, що до Transparency International отримало
перший транш гранту від Міжнародного Секретаріату CoST, який може
бути спрямований на фінансування роботи Ініціативи CoST.

