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Питання до обговорення

1.

Представлення нових учасників КоНГ

2.

Обговорення планів представлення проектів верифікаційних звітів на
наступних засіданнях КоНГ

3.

Обговорення можливості делегування членів КоНГ для зустрічі з
верифікаторами для вирішення питань щодо чутливої інформації, яку
містять звіти

4.

Обговорення стратегії публічного представлення остаточних варіантів звітів
та можливостей залучення ресурсів учасників КоНГ до презентації

5.

Розгляд варіантів залучення CoST, як грантоотримувача (20,0 тис. дол.) для
розробки ТЗ на впровадження системи прозорого будівництва Clean
Construction (варіанти співпраці)

6.

Обговорення залучення нових пілотів до CoST
а) обговорення можливостей запропонованих ЄІБ:
- реконструкція автомобільної дороги в рамках проекту EUROPEAN
ROADS UKRAINE II;
- проект «Електрифікація залізничного напрямку; Долинська–
Миколаїв–Колосівка» загальна орієнтовна вартість проекту 4,28 млрд
грн (1-а фаза проекту Долинська-Миколаїв, 2-а фаза Миколаїв-

Колосівка)
б) обговорення пропозицій від учасників КоНГ

СЛУХАЛИ:
1. Щодо представлення нових членів КоНГ
Н. Форсюк: представила нового представника в КоНГ від
Міністерства інфраструктури України - заступника Міністра - керівника
апарату Дмитра Роменського та нового представника від Центру
політичних студій та аналітики “Ейдос” - керівника відділу бюджетної
політики Володимира Тарная. Також поінформувала присутніх, що надалі
Укравтодор представлятиме т. в. о. голови - Євгеній Барах.
Н. Форсюк запропонувала розглянути заявку щодо участі в КоНГ
від ПАТ ДАК “Автомобільні дороги України”.
Вирішили: затвердити ротацію у складі КоНГ та відповідно до
п. 4.4.2 Статуту КоНГ запросити представника ПАТ ДАК “Автомобільні
дороги України” взяти участь у трьох наступних засіданнях з правом
дорадчого голосу, після чого вирішити питання щодо розширення складу
КоНГ.
2. Щодо
обговорення
планів
представлення
проектів
верифікаційних звітів на наступних засіданнях КоНГ
Н. Форсюк: поінформувала присутніх щодо планів керівників
верифікаційних груп представити проекти звітів на засіданні КоНГ,
зокрема:
- 26.08.2016 за проектом “Ремонт автомобільної дороги Н-01 КиївЗнам’янка”, керівник групи Андрій Плесницький;
- 19.08.2016 за проектом “Ремонт автомобільної дороги М-03 КиївХарків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава”, керівник групи
Андрій Вознюк;
- 22.08.2016 за проектом “Ремонт доріг державного значення у 2016
році”, керівник групи Віктор Лядецький;
- 23.09.2016 за проектом “Дороги Карпатського краю”, керівник групи
Олег Островерхий.
О. Соболев: висловив пропозицію переглянути терміни подання
звіту за проектом “Дороги Карпатського краю”, оскільки КоНГ має

підготуватись до їх презентації, яку бажано проводити орієнтовно 15-20
вересня.
Вирішили: затвердити графік подання проектів звітів, Н. Форсюк переговорити з О. Островерхим та визначити більш ранній термін.
3. Щодо делегування членів КоНГ для зустрічі з верифікаторами
для вирішення питань щодо чутливої інформації, яку містять
звіти
Н. Форсюк: повідомила, що у четвер, 04.08.2016, запланована
зустріч з представниками верифікаційних груп щодо узгодження питання
можливості розголошення чутливої інформації в проектах верифікаційних
звітів та запропонувала членам КоНГ приєднатися до зустрічі.
Вирішили: делегувати О. Соболева для обговорення всіх поточних
проблем верифікаційного процесу.
4. Щодо обговорення стратегії публічного представлення
остаточних варіантів звітів та можливостей залучення
ресурсів учасників КоНГ до презентації
Н. Форсюк розповіла присутнім про практику Міжнародного
Секретаріату щодо підготовки та презентації верифікаіційних звітів, з
досвіду роботи CoST в інших країнах.
Згідно з усталеною практикою, результати звітів офіційно
презентують члени КоНГ та верифікаційної групи.
Також, наголосила, що зміст верифікаційного звіту є власністю
КоНГ, оскільки підготовка звітів замовляється та оплачується за рахунок
CoST, дуже важливо, щоб всі члени КоНГ були ознайомлені та згодні із
змістом звітів, і були готовими їх захищати.
Н. Форсюк: запропонувала звіти за проектами МФО та бюджетними
проектами презентувати окремо. Надала слово медіа-координатору CoST
Т. Шаправській для презентації стратегії публічного представлення
звітів.
Т. Шаправська: тезисно представила медіа-план презентації
верифікаційних звітів для ЗМІ та громадськості, в рамках якого коротко
описала про заплановані медіа-активності НС для підготовки презентації, а
також запропонувала майданчики для проведення прес-конференції:

ЛігаБізнесІнформ, Український кризовий
Мінінфраструктури (за згодою) та Interfax.

медіа

центр,

Укрінформ,

Після короткого обговорення члени КоНГ погодились проводити
прес-конференцію в Українському кризовому медіа центрі. В. Нестуля та
Д. Роменський запевнили, що Transparency International та
Мінінфраструктури підтримають презентацію звітів в питанні запрошення
представників ЗМІ.
Вирішили: погодити пропозиції щодо представлення звітів в цілому,
повернутися до розгляду конкретних заходів після заслуховування та
затвердження верифікаційних звітів, 5 вересня (орієнтовно) розглянути
проекти звітів спільно з представниками МФО.
5. Щодо варіантів залучення CoST, як грантоотримувача (20,0
тис. дол.) для розробки ТЗ на впровадження системи
прозорого будівництва Clean Construction
Н. Форсюк: розповіла про пропозиції НС CoST щодо використання
гранту ПРООН по системі Сlean Сonstruction.
Д. Роменський запропонував повернутись до розгляду питання,
після його обговорення на засіданні робочої групи Мінінфраструктури з
питань впровадження системи прозорого будівництва Clean Construction,
оскільки Міністерство є основним розпорядником коштів, виділених на
впровадження даної системи.
Вирішили: погодити пропозицію Д. Роменського та повернутися
до розгляду питання на наступних засіданнях КоНГ.
6. Щодо залучення нових пілотів до CoST
Н. Форсюк: повідомила про переговори з ЄІБ щодо залучення до
пілотів CoST проектів, які фінансуються за рахунок кредитів ЄІБ, зокрема:
- реконструкція автомобільної дороги в рамках проекту EUROPEAN
ROADS UKRAINE II;
- проект «Електрифікація залізничного напрямку; Долинська–
Миколаїв–Колосівка», загальною орієнтовною вартістю проекту 4,28 млрд.
грн. (1-а фаза проекту Долинська-Миколаїв, 2-а фаза Миколаїв-Колосівка).

Також поінформувала, що НС звернувся листом до ПАТ
“Укрзалізниця” щодо можливості співпраці, та попросила представників
Мінінфраструктури сприяти в організації відповідної зустрічі з
керівництвом УЗ.
Вирішили: взяти до уваги інформацію Н. Форсюк, повернутися до
розгляду питання після проведення переговорів з представниками
Укравтодору та Укрзалізниці.

