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Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST Україна
19 квітня 2017 року
15:00 - 17:00

Асоціація міжнародних автомобільних
перевізників України
м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 11

Присутні:
Ім’я, Прізвище

Посада

Наталія
Форсюк

Директор Національного Секретаріату CoST Україна

Віктор
Нестуля

Директор програми іноваційних проектів
Transparency International Ukraine

Роман
Ходак

Голова Секретаріату Громадської Спілки
«Моя дорога»

Віталій
Грусевич

Виконавчий директор Конфедерації будівельників України

Олена
Медведєва

Виконавчий директор Асоціації міжнародних
автомобільних перевізників України

Тетяна Шаправська

Медіа-координатор Ініціативи CoST Україна

Святослав
Абрамов

Асистент Директора Національного Секретаріату CoST
Україна

Порядок денний:
№

Питання до обговорення

1.

Представлення нового члена КоНГ (державний сектор) – Олени
Криворучко, директор ДП «Укрдорінвест»

2.

Обговорення та затвердження бюджету CoST Україна на II квартал 2017
року

3.

Обговорення нових проектів CoST Україна, які фінансуються за рахунок
МФО

4.

Обговорення концепції та формату презентації результатів верифікації за
проектом «Дороги Карпатського краю».
Доповідає: Тетяна Шаправська, медіа-координатор CoST Україна

СЛУХАЛИ:
2. Щодо обговорення та затвердження бюджету CoST на II
квартал 2017 року
У зв’язку з відсутністю О. Криворучко Н. Форсюк запропонувала
перейти до розгляду другого питання. Доповіла про проект бюджету CoST
на II квартал 2017 року.
В. Грусевич: запропонував включити в порядок денний
обговорення включення CoST як співорганізатора форуму дорожнього
будівництва та делегувати Н. Форсюк до складу Організаційного комітету
Форуму як представника CoST Україна.
Після короткого обговорення вирішили погодити бюджет з
урахуванням наступних правок:
- зменшити видатки на дизайн презентацій та друкованої
продукції, за рахунок економії долучитися до проведення форуму
дорожнього будівництва із фінансуванням від CoST у розмірі 35,0
тис. грн. Фінансування передбачити на конкретні статті

витрат за умови участі у заході експертів, яких залучить CoST;
- скасувати статтю витрат: «зустріч з донорами», за рахунок
економії залучити спеціаліста з фандрайзингу терміном до кінця
червня;
- погодити фінансування на створення 3 відеороликів для різних
цільових аудиторій.
В. Нестуля: запропонував налагодити співпрацю з місцевими
органами виконавчої влади щодо підключення до роботи CoST
додаткового пілотного проекту, який матиме соціальне значення для
місцевих громад.
Після короткого обговорення вирішили повернутись до розгляду
питання на наступних засіданнях КоНГ. До наступного засідання
В. Нестуля обговорить можливості щодо співпраці з потенційними
партнерами в регіонах.
4. Щодо обговорення концепції та формату презентації
результатів верифікації за проектом «Дороги Карпатського краю».
Н. Форсюк: запропонувала присутнім формат презентації звіту –
проведення круглого столу за участю представників Укравтодору,
Мінінфрастурктури та громадських організацій. Темою круглого столу
запропонувала визначити безпеку дорожнього руху, оскільки тема є
актуальною та значна частина звіту присвячена саме цим проблемам.
Вирішили: погодити пропозицію.

