№7 від 13.10.15
Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
13.10.2015 року о 10:00 - 11:00
Міністерство інфраструктури України, кімната 303
Присутні:
Ім’я, Прізвище
1.Роман Хміль

Посада
Директор Департаменту стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних перевезень
Міністерства інфраструктури України
2.Олексій Соболєв Радник Міністра інфраструктури України
3.Анна Юрченко
Начальник відділу Міністерства інфраструктури
України
4.Віталій Грусевич представник Конфедерації будівельників України
5.Олена
Директор Департаменту Асоціації міжнародних
Медведєва
автоперевізників України (не підтверджено)
6.Олена Колтунова Заступник начальника Відділу міжнародного
співробітництва та інвестицій Укравтодору
7.Віктор Мазярчук Експерт з питань публічного доступу до інформації
Центру політичних досліджень і аналізу
8.Марина
ЦПБУ
Слободніченко
9.Євген Черевиков ЦПБУ
10.Юлія Коваль
ЦПБУ
Порядок денний:
1. Обговорення залучення нових членів КоНГ.
2. Розгляд посібників з розкриття та верифікації інформації та необхідність
їх доопрацювання.
3. Обговорення проекту статуту КоНГ.
4. Розгляд кандидатур на посаду Директора Національного Секретаріату.
Прийняті рішення:
Примітка: на засіданні КоНГ під час обговорення питань 1-3 Порядку
денного, за погодженням усіх присутніх, були присутні журналісти
(телеканал “Еспрессо ТВ”). За погодженням усіх учасників зустрічі,
зважаючи на етичні питання, а також беручи до уваги відсутність згоди

самих кандидатів, присутність журналістів під час обговорення кандидатур
на посаду Директора Національного Сектретаріату не була доцільною. В
результаті журналісти покинули зал під час обговорення питання 4 Порядку
денного.
1. Обговорення залучення нових членів КоНГ.
Олена Медведєва запропонувала подовжити термін залучення нових членів
КоНГ.
Віталій Грусевич запропонував активізувати популярізацію CoST, а саме
знайти нові методи рекламування, а також залучити до КоНГ інші ЦОВВ
(Мінрегіонбуд, Мінмолодьспорт тощо).
Інші члени КоНГ підтримали зазначену пропозицію. Було домовлено
подовжити термін подачі заявок нових членів до 15 грудня 2015 року.
2. Розгляд посібників з розкриття та верифікаціі інформації
(необхідність їх доопрацювання).
Анна Юрченко повідомила, що останні редакції посібників були передані
представнику Світового Банку, Хемішу Голдскотту для остаточних правок.
Наразі очікуються його коментарі.
3. Обговорення проекту статуту КоНГ.
Присутніми було зауажено про деякі суперечності в положеннях проекту
Статуту.
Роман Хміль запропонував передбачити
дистанційно – в електронній формі.

можливість

голосування

Також було розглянуті принципи ротації членів КоНГ, залучення нових
членів та умови виключення існуючих членів КоНГ. Було досягнуто
домовленості, що всі заінтересовані особи можуть надати коментарі до
проекту Стату в режимі виправлень в Гугл групі.
4. Розгляд кандидатур на посаду Директора Національного
Секретаріату.
На розгляд КоНГ надійшло 15 заявок, серед яких: Потапенко Ірин, Мазяр
Тарас, Ольховий Богдан, Білий Ярослав, Адамчак Андрій, Івашкевий Сергій,
Костюченко Ігор, Мельничук Василь, Шевчук Дмитро, Діденко Володимир,
Плевако Артем, Брунько Володимир, Хоменко Віктор, Макарець Вячеслав,
Бойко Олег.

Присутні детально розглянули заявки конкурсантів, їх резюме, досвід
роботи, володіння англійською мовою. Було зауважено, що майже всі
презентації конкурсантів не відповідають заявленим раніше вимогам.
Погоджено надіслати одібраним конкурсантам (Мазяр Тарас, Білий Ярослав,
Шевчук Дмитро, Адамчак Андрій, Бойко Олег) повідомлення із
запрошенням на співбесіду на засідання КоНГ (20.11.2015, 9:00, приміщення
Міністерства інфраструктури України). На співбесіді кандидати мають
представити презентацію на 5 слайдах тривалістю 10 хвилин щодо власного
бачення розвитку Ініціативи CoST в Україні протягом наступних 3 років.

