№12 від 18.01.16
Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
18.01.2016 року о 16:00-17:30
приміщення Міністерства інфраструктури України
Присутні:
Ім’я, Прізвище
Роман Хміль
Анна Юрченко
Віталій Грусевич
Олена Медведєва
Віктор Нестуля
Орест Климпуш
Ярослав
Кучеренко
Віталій Кузнєцов

Посада
Директор Департаменту стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Міністерства інфраструктури України
Начальник відділу Укравтодор
Конфедерація будівельників України
Директор Департаменту Асоціації міжнародних
автоперевізників України
Трансперенсі Інтернешнл Україна
Голова Федерації роботодавців транспорту України
Пресс служба КБУ
Пресс служба КБУ

Порядок денний:
1. Переглянути останню редакцію Статуту КОНГ та заслухати
зауваження членів.
2. Обговорити нову редакцію посібника по розкриттю інформації.
3. Організація тренінга для працівників облавтодорів 4-5 лютого
та порядку затвердження відповідних витрат.
4. Обговорити процедуру
визначення
та кандидатури
консультантів по верифікації.
5. Створення веб сайту CoST в Україні
6. Залучення підрядників Укравтодору до проекту CoST.
7. Затвердити покупку 2-х комп’ютерів для Секретаріату.
8. Затвердити витрати на зв’язок.
9. Інші питання
Прийняті рішення:
Наталія Форсюк повідомила, що Олексій Соболев та Лілія Горбатюк не
зможуть бути присутніми.
1. КоНГ заслухав зауваження до Статуту від Віталія Грусевича, Віктора

Нестулі та Наталії Форсюк.
Виступали також Олена Медвєдєва, Орест Климпуш, Роман Хміль.
Вирішили внести зміни в редакцію п.1.2 та п.2.1.2 в частині розширення
сфери діяльності КОНГ не тільки на будівництво доріг, але й на
будівництво в цілому.
п.3.1.5 щодо визначення поняття Чемпіона CoST.
п.4.4.1 що стосується ротації- виключити.
пункти 4.3-4.3.5 перенести в розділ 5 та додати норму, що кожен сектор
делегує голос простою більшістю голосів.
п.4.5.1. щодо періодичності розгяду питання про прийом нових членів вирішено розглядати поквартально.
п.4.13 щодо персональності членства
п.7.1. додати визначення Національного Секретаріату
Доповнити розділ 7 правами та обов’язками Директора Національного
Секретаріату.
Вирішили
також
надати
доступ до Статуту та папки
“Медіа”
представникам прес служби КБУ
Ярославу Кучеренко та Віталію
Кузнєцову.
2. Заслухали
Наталію Форсюк, щодо прискорення
роботи по
затвердженню посібника
по розкриттю інформації в звязку з
проведенням тренінга для працівників облавтодорів у лютому та
розглянули основні запропонвані зміни.
Виступали: Олена Медвєдєва, Віктор Нестуля, Орест Клімпуш, Віталій
Грусевич, Анна Юрченко, Наталія Форсюк.
Анна Юрченко повідомила, що при заповненні у звіті назви та номеру
договору на виконання робіт, цей номер можливо буде не унікальним і
може дублюватися в договорах облавтодорів. Віктор Нестуля звернув увагу ,
що оплата проводиться через Держказначейство, яке може мати свій
ідентифікаційний номер для кожного договору.Тому вирішили розглянути
можливість прив’язати номер такого договору до номеру , який
використовується в Держказначействі.
Також обговорили можливість створення
електронних посилань на
превинні документи у самому звіті. Наталія Форсюк наголосила, що
відповідно до консультацій отриманих від консультантів Ініціативи CoST з
боку Світового банку найважливішим при розкритті інформації є джерело
інформації, в якій базі даних її можна знайти та де це було опубліковано.
Вирішили до наступного засідання підготувати всі необхідні зміни до
посібника. Затвердити його на наступному засіданні із можливістю
внесення змін
та доповнень за рекомендаціями
членів КОНГ та
консультантів з верифікації орієнтовно через 1-2 квартали.
Розглянули питання щодо періодичності заповнення звітів з розкриття
інформації. Запропоновано 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців. Вирішили: 3 місяці.

3. Проведення тренінга для працівників облавтодорів, які призначення
відповідальними за розкриття інформаціїї в рамках Ініціативи CoST.
Заслухали Наталію Форсюк , яка повідомила про можливі дати тренінга за
участі консультанта від Світового банку Хеміша Голди- Скота, а саме 2 дні
4-5 лютого (Хеміш може прилетіти наприкінці дня 3 лютого та відлетіти
зранку 6 лютого) або 4 дні тренінгу на початку березня. Вирішили
затвердити дати тренінга 4-5 лютого.
Анна Юрченко запропонувала розглянути можливість проедення тренінга
та розміщення осіб з регіонів в готелі Капітанівка.
Недоліки - далека відстань обмежена можливість інтернет конференцій.
Переваги - наявність місць та доступна цінова політика.
Вирішили, доручити Анні зібрати інформацію про необхідні витрати.
Віталій Грусевич запропонував проведення тренінгу в Центрі захисту
дітей, де є приміщення, що вміщає до 160 осіб та обладнане всім
необхідним для забезпечення всіх технічних питань.
Поселення запропонував провести в відомчому готелі Мінюсту.
Вирішили, доручити Віталію зібрати інформацію про необхідні витрати.
За порадою консультантів Світового банку
вирішили що члени
КОНГВіктор Нестуля, Віктор Мазярчук, Олексій Соболєв та Роман Хміль
також прочитають лекції в рамках тренінгу з питань прозорості,
законодавчого врегулювання відкритості даних на існуючий момент,
системи електроних закупівель та можливості використання даних, існучих
систем збереження інформації та даних.
У зв’язку з обмеженим часом підготовки тренінгу вирішили проводити
голосування щодо необхідних для проведення тренінгу витрат, місця
проведення та інших пов’язаних питань в режимі електронної пошти.
4. Питання вибору консультантів. Виступали: Роман Хміль, Орест
Климпуш, Віталій Грусевич запропонував кандидатури п. Галінського
та п. Фаренлюка як спеціалістів у будівельній галузі.
Роман
Хміль
запропонував
розглянути
залучення
австрійської
інжинірінгової компанії OWPG http://www.owpg.eu/.
Вирішили зібрати
інформацію про кандидатів для ознайомлення та
оголосити конкурс для залучення інших кандидатів.
Запросити кандидатів на тренінг 4-5 лютого.
5. З питань створення веб сайту Ініціативи CoST в Україні виступали
Роман Хміль та Віктор Нестуля.
Вирішили оголосити конкурс на створення сайту, його підтримки та
наповнення.

6. З питань залучення підрядників Укравтодору до проекту CoST
вислухали Наталію Форсюк. яка запропонувала запросити основних
підрядників підтримати ініціативу CoST, як представників бізнесу.
Для цього запропоновано написати листа із відповідним
зарошенням та запрошенням відвідати засідання КОНГ.
Виступили Орест Климпуш, Олена Медведєва.
Вирішили підтримати пропозицію та розпочати процес залучення таких
будівельних компаній до Ініціативи. В зв’язку з цим доручити Анні
Юрченко підготувати список компаній - підрядників Укравтодору та
контактних осіб.
7. Заслухали Наталію Форсюк з питань затвердження витрат на 2
персональних компьютера для Національного Секретаріату загальною
вартістю 27600 грн.
Вирішили затвердити витрати в зазначеному обсязі.
8. Заслухали Наталію Форсюк з питань відшкодування витрат на зв’язок
Національного Секретаріату. Виступив Віктор Нестуля,
який
повідомив, що витрати на зв’язок у бюджеті проекту не передбачені.
Роман Хміль підтримав необхідність дотримуватись бюджету.
Вирішили: відмовити у відшкодуванні витрат на зв’язок для Національного
Секретаріату.
9. Виступив Віталій Грусевич, який повідомив
про підтримку
Мінстром охорони здоров’я Ініціативи долучити будівництво дитячої
лікарні Охмадит в перелік проектів CoST в Українї. Також повідомив
про пресконференцію, яка буде відбуватися 20 січня 2016 року, куди
запросили представника КОНГ для представлення Ініціативи CoST в
Українї та можливостей співпраці по цьому об’єкту.
Віктор Нестуля застережив, що навколо будівництва лікарні Охмадит є
багато проблем і що члени КОНГ, мають розуміти , що можливо буде
спроба перекласти відповідальність на CoST за будівництво. Тому
вирішила направити представника на пресс конференцію для роз’яснення
мети CoST в Українї та висловлення зацікавленості у допомозі щодо
прозорості будівництва цього об’єкту.
Віктор Нестуля запропонував делегувати на відповідну прес конференцію
Віталія Грусевича. Віталій Грусевич погодився.
Вирішили делегувати Віталія Грусевича.
Наступне засідання КоНГ не обговорювалось.

