№ 23 від 09.02.17
Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
09.02.2017 року о 15:00-18:00,
приміщення Міністерства інфраструктури України,
м. Київ, просп. Перемоги, 14, каб. 603
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Голова Секретаріату Громадської Спілки
«Моя дорога»

Володимир
Тарнай

Керівник відділу бюджетної політики Центру політичних
студій та аналітики «Ейдос»

Олена
Медведєва

Виконавчий директор Асоціації міжнародних
автомобільних перевізників України

Орест
Климпуш

Голова Федерації роботодавців транспорту України

Святослав
Абрамов

Асистент Директора Національного Секретаріату CoST

Тетяна
Шаправська

Медіа-координатор CoST

Олег
Островерхий

керівник верифікаційної групи за проектом CoST
“Дороги Карпатського краю”

Юрій Пілюгін

консультант CoST

Вадим
Кожушко

консультант CoST

Олена
Гавриш

консультант CoST

Порядок денний:
№

Питання до обговорення

1.

Обговорення приєднання до КоНГ представника ДП «Укренерго»

2.

Обговорення приєднання до складу КоНГ Олени Криворучко від ДП
«Дорінвест»

3.

Обговорення плану роботи CoST на лютий - червень 2017 року

4.

Звітування за виконання бюджету CoST у 2016 році та фінансовий план на
2017 рік (доповідає Н. Форсюк)

5.

Представлення модуля інтерактивної візуалізації публічних даних
ремонтів/будівництва доріг та обговорення презентації модуля для донорів

6.

Участь CoST Україна у форумі дорожнього будівництва (доповідає
В. Грусевич)

7.

Обговорення проекту звіту «Дороги Карпатського краю»

1. Щодо приєднання до КоНГ представника ДП «Укренерго»
СЛУХАЛИ:
Н. Форсюк, яка доповіла присутнім щодо розширення співпраці CoST з
ДП “Укренерго”, зокрема про підтриману Світовим банком пропозицію приєднання до
переліку пілотних проектів CoST 6 додаткових проектів, які реалізовуються за рахунок
кредитів Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду чистих технологій в
рамках проекту «Другий Проект з передачі електроенергії», а саме:
1. Пакет UE/1В «Технічне переоснащення підстанцій Центральної ЕС»
"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Житомирська";
"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Черкаська";
2. Пакет UE/2 «Технічне переоснащення підстанцій Північної ЕС»
"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми";
"Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Кременчук";

3. Пакет UE/1A «Технічне переоснащення підстанцій Києва»
- "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Новокиївська";
- "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева".
Також, листом від 09.02.2017 № 01/02-3-2-1/1469 ДП “Укренерго” делегувало до
складу КоНГ свого представника - Директора з інвестицій та стратегії Кудрицького
Володимира Дмитровича.
Вирішили:
- погодити включення додаткових проектів ДП “Укренерго” до
переліку пілотних проектів CoST;
- включити до складу КоНГ В. Д. Кудрицького.
2. Щодо приєднання до складу КоНГ Директора ДП «Укрдорінвест»
О. Криворучко.
Н. Форсюк: запропонувала присутнім приєднати до складу КоНГ Директора
ДП “Дорінвест” О. Криворучко, оскільки відповідно до оновлення переліку дорожніх
проектів CoST, у 2017 році буде розкриватися інформація за 5 проектами МФО, що
вимагатиме більш тісної співпраці з ДП “Укрдорінвест”.
О. Климпуш та О. Медведєва підтримали пропозицію, О.Климпуш
запропонував долучити О. Криворучко, як представника “Укрдорінвесту” та
звернутися до Укравтодору з проханням делегувати до складу КоНГ одного з
заступників Голови Укравтодору після їх призначення.
Вирішили:
- погодити включення до складу КоНГ О. Криворучко як представника
ДП “Укрдорінвест” з метою налагодження ефективної співпраці за
проектами МФО;
- Оскільки запорукою ефективної співпраці в КоНГ є представництво
на рівні керівного складу відповідної організації - учасника Групи,
доручити Національному Секретаріату звернутись до Укравтодору з
проханням делегувати до складу КоНГ одного з заступників Голови
Укравтодору після його призначення.
3., 4. Щодо обговорення плану роботи CoST на лютий-червень 2017 року та
звітування за виконання бюджету CoST у 2016 році та фінансовий план на 2017 рік
Н. Форсюк: доповіла про залишок коштів за грантовою угодою та
поінформувала присутніх щодо рішення МС Секретаріату CoST тимчасово подовжити
фінансування на 2 квартал 2017 року, до вирішення питання про подальше
фінансування, представила проект бюджету до червня 2017 року включно.
Також, поінформувала присутніх щодо необхідності перенесення даних CoST з
платформи Мінінфраструктури на незалежний сервер у зв’язку з розширенням
проектів, які не є сферою компетенції Міністерства.
У зв’язку з розширенням проектів CoST у дорожній сфері, реалізація яких
відбувається за рахунок кредитів МФО, а також приєднання CoST Україна до різних
робочих груп з впровадження системи контрактів FIDIC в Україні, запропонувала
погодити відрядження на тренінг з управління проектами FIDIC.

Після короткого обговорення вирішили:
- погодити бюджет в цілому, НС CoST надіслати всім членам КоНГ
затверджений бюджет українською мовою;
- погодити відрядження Н. Форсюк на тренінг з управління проектами
FIDIC за рахунок CoST.
5.
Щодо
модуля
інтерактивної
візуалізації
публічних
даних
ремонтів/будівництва доріг та обговорення презентації модуля інтерактивної
візуалізації публічних даних ремонтів/будівництва доріг для донорів.
Н. Форсюк: представила присутнім демо-версію системи візуалізації
інформації CoST, розповіла про її можливості та необхідність інтерпретації даних, які
розкриваються в рамках проектів CoST у зручному та зрозумілому для користувачів
режимі.
Після короткого обговорення вирішили погодити фінансування системи, в
рамках представленого бюджету.
6. Щодо участі CoST Україна у форумі дорожнього будівництва (доповідач
В. Грусевич).
У зв’язку з відсутністю на засіданні В. Грусевича вирішили повернутися до
розгляду питання на наступному засіданні КоНГ.
7. Щодо проекту звіту «Дороги Карпатського краю»
О. Островерхий: представив проект звіту, коротко розповів про основні
досліджені проблеми, навів низку прикладів та зачитав рекомендації верифікаторів,
викладені в тексті документу.
Після короткого обговорення члени КоНГ погодились прийняти проект
звіту в цілому та затвердити остаточну редакцію в онлайн-режимі після
внесення всіх правок та врахування зауважень членів КоНГ до 16.02.2017.

