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Протокол засідання
Консультативно-наглядової групи Ініціативи CoST в Україні
15.03.2016 року о 09:00-10:30
приміщення Укравтодору, м.Київ, вул. Фізкультури, 9
Присутні:
Ім’я, Прізвище
Віталій Грусевич
Олена Медведєва
Наталія Форсюк
Олексій Соболев
Анна Юрченко
Олександр Пасько
Роман Хміль

Посада
Виконавчий директор Конфедерації будівельників
України
Директор Департаменту організаційно-аналітичного
забезпечення Асоціації міжнародних перевізників
України
Директор Національного Секретаріату CoST
Радник Міністра інфраструктури України, керівник
напрямку Open Data
Начальник Управління інвестиційної політики та
міжнародних звязків Укравтодору
Заступник директора ДП «Укрдорінвест»
Директор Департаменту автомобільного транспорту та
стратегічного розвитку автомобільних доріг
Міністерства інфраструктури України

Порядок денний:
1.

Розробка медіа стратегії CoST

2.

Формування списків респондентів для проведення Аудиту довіри

3.

Погодження Технічного завдання на розробку сайта CoST в Україні та
розгляд питання розміщення інтерактивної карти

4.

Здійснення перекладу прикладу Верифікаційного звіту та розміщення
оголошення про пошук консультантів

5.

Впорядкування роботи КоНГ

Протокол вела: Асистент Директора Національного Секретаріату CoST –
Шклярук О.Ф.
Наталія Форсюк привітала членів Консультативно-наглядової групи (далі –
КоНГ), зокрема обраних на минулому засіданні Голову КоНГ – О.Соболева
та Секретаря КоНГ – А.Юрченко.
1. Щодо розробки медіа стратегії та страегії комунікацій
Н.Форсюк оголошено 2 пропозиції: найняти спеціаліста, для
розробки стратегії та втілення її силами КоНГ або найняти в штат
Національного Секретаріата спеціаліста на постійну роботу. З
огляду на більшу ефективність першої пропозиції Наталією
представлено кваліфіковану кандидатуру Христини Ніколаєву для
розробки медіа стратегії CoST. Оплата за надання послуги
написання медіа стратегії запропонована у розмірі еквівалентному
1000 дол. США
Вирішили: заперечення відсутні, одноголосно вирішили укласти
угоду з п. Ніколаєвою щодо розробки стратегії комунікацій CoST в
Україні на згаданих умовах.

1.1.

2. Щодо проведення Аудиту довіри
2.2. Н.Форсюк повідомила присутніх про мету, цілі проведення
Аудиту довіри та зупинилась на змісті Опитувальника для
респондентів Аудиту. Фактично, це дослідження вимірює
взаємну довіру трьох сторін: закупівельних організацій, що
здійснюють будівництво за публічні кошти, громадських
організацій та представників бізнесу. Пан Соболев озвучив
приклади запитань Опитувальника. Відповіді на питання в
документі різняться за шкалою від 1 до 5, що сприятиме
отриманню більш поглиблених висновків. Також, Наталією
наголошено, що результати проведення Аудиту довіри можуть
бути оприлюднені на сайті ініціативи, в разі позитивного
голосування КОНГ по цьому питанню.
2.3. Крім того, Наталія повідомила що для вибірки респондентів для
проведення Аудиту Національному Секретаріатові необхідно:
2.3.1 Від кожної гілки отримати контакти 25 респондентів, які
будуть повідомлені заздалегідь про опитування та політику

конфіденційності. Це сприятиме уникненню тиску на
респондентів.
2.3.2 Опитати різних гравців бізнесу, включно з інжиніринговими та
консультаційними компаніями у сфері будівництва доріг.
2.3.3 З боку державних органів опитати, зокрема, респондентів з
областей, щоб врахувати показники по всій території України.
Анна Юрченко зауважила проблемність персонального контакту з
урядовими респондентами, що відобразиться як можливий тиск та натомість
запропонувала розмістити відповідне оголошення на сайті Укравтодору.
Вирішили: всім надати списки респондентів Національному Секретаріатові
до середини наступного тижня, Укравтодор розмістить оголошення про
проведення Аудиту довіри CoST на своєму сайті.
3. Щодо перекладу Верифікаційного звіту
3.1. Національним Секретаріатом за результатами попереднього
засідання здійснено переклад Верифікаційного звіту через он-лайн
перекладач, якість документу не задовольнила пані Форсюк. Пан
Грусевич висловив думку, що наявний переклад для спеціалістів у
галузі буде достатнім.
Вирішили: Соболевим запропоновано перекласти висновки Звіту, він
сприятиме забезпеченню перекладу. Погоджено одноголосно.
3.2. Разом з тим, в рамках пошуку спеціаліств для підготовки
згаданого Звіту Національним Секретаріатом планується зустріч з
експертом Грехемом Вільямсом та Джефом Фалконером
(працюють по контракту в Україні) щоб визначити його оклад та
запропонувати долучитись до діяльності CoST.
3.3. Грусевич наголосив, що необхідно формувати національних
спеціалістів з самого початку роботи CoST у цьому напрямку.
Також, паном Грусевичем запропоновано зустрітись на наступній
неділі обговорити кандидатури спеціалістів. Грусевич навів
приклад цінової політики розрахунків з міжнародними та
українським експертами, крім того присутніми, зокрема
А.Юрченко та О.Медведєвою, зауважено про проблему введення
міжнародних експертів у курс національного законодавства у
сфері будівництва, що буде гальмувати роботу ініціативи.

Р.Хміль запропонував налагодити співробітництво з організацією
IC Consulentum, яка зацікавлена в волонтерській діяльності та бере
участь в тендерах в Україні.
3.5. Наталією запропоновано розмістити оголошення про пошук на
сайтах.
Вирішили: розмістити оголошення про пошук спеціалістів для виконання
Верифікаційних звітів на сайтах компаній-членів КОНГ, пан Хміль надасть
контакти IC Consulentum для проведення зустрічі з Національним
Секретаріатом, всім долучитись до пошуку фахівців-інженерів. Сформувати
команду з іноземного спеціаліста, молодого активного місцевого
спеціаліста.
3.4.

4. Щодо погодження технічного завдання на розробку сайту
4.1. Розлянули структуру сайту, обговорили головну сторінку та місце
розміщення новин. Також, як повідомила Наталія за результатами
роботи з підрядником, можливо за додаткові 5000 грн. створити
інтерактивну карту на сайті.
4.2. Всі погодились, що сайт повинен мати однаковий вигляд на
кожному браузері. В додатку до ТЗ розміщені відповідні вимоги.
4.3. Хміль зауважив про основну вимогу – ІТ спеціалісти повинні
створювати сайт в системі контент-менеджменту CMS, щоб CoST
мав можливість редагувати та додавати інформацію силами КоНГ
та Національного Скретаріата.
4.4. Повідомлено що зустріч Н.Форсюк з IT Enterprise відбудеться на
наступному тижні.
Вирішили: одноголосно погодили ТЗ на розробку сайту CoST та
виділити кошти на сторінку з інтерактивною картою доріг України.
5. Щодо впорядкування роботи КоНГ
5.1. Соболевим запропоновано найближчим часом долучати нових
членів, повторно розмістити оголошення на сайті про діяльність
CoST, розробити бюджет та План дій, на наступному засідання
прийняти нових членів.
5.2. Також запропоновано організувати спільну роботу членів КОНГ
за допомогою програми планувальника - Asana, що сприятиме
більш ефективному узгодженню їх діяльності.

Щодо участі Директора Національного Секретаріату у
Конференції CoST в Лондоні (Великобританія, 3-9 квітня 2016
року) розглянуто питання добових.
Вирішили одноголосно: пан Соболев направить всім посилання на
програму Asanа та пояснить принцип її роботи. Разом з тим, Національний
Секретаріат підготовить порядок розрахунку добових на відрядження для
погодження КоНГ.
5.3.

6. Інші питання
6.1. Н.Форсюк повідомлено, що в середу відбудеться засідання
Громадської ради у приміщенні Мінекономрозвитку, на яке
запрошено пана Грусевича та Наталію Форсюк, запрошено CoST
для представлення роботи ініціативи.
6.2. Щодо запрошення Чемпіоном CoST Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комінального господарства
України – Г.Зубко: Національний Секретаріат підготовив
відповідного листа, Міжнародний Секретаріат відповідно
підписав, оригінал листа направлено в Україну.

