Додаток 3
до протоколу №5
засідання Громадської ради при Державному
агентстві автомобільних доріг України
від 17.12.2020 р.

ЗВІТ
про діяльність Громадської ради
при Державному агентстві автомобільних доріг України (Укравтодорі)
за 2020 рік
Види діяльності
Проведення засідань
Громадської ради при
Укравтодорі

Дата

Заходи

Розглянуті питання / дії представників
ГР

26.05.2020 р.

Засідання № 1 (чергове)

Затверджено організаційну структуру,
визначено компетенції та склад 5 комітетів
Громадської ради
Обрано
голову
Громадської
ради,
заступника голови, секретаря
Затверджено
річний
план
роботи
Громадської ради на 2020 р.

11.08.2020 р.

Засідання № 2 (позачергове)

13.08.2020 р.

Засідання № 3(чергове)

Прийнято за основу проект Положення про
Громадську раду при Укравтодорі та
надіслано в Укравтодор для ухвалення

12.11.2020 р.

Засідання № 4 (чергове)

Обговорено і схвалено План заходів щодо
розвитку дорожнього будівництва та
забезпечення європейського рівня якості
автомобільних доріг на 2020-2021 р.
Обговорено
і
схвалено
проект
розпорядження Кабінету міністрів України
«Про схвалення концепції впровадження
технологій будівельно інформаційного
моделювання в Україні», розміщений на

17.12.2020 р.

17.06.2020 р.

Проведення засідань Комітетів
Громадської
ради
при
Укравтодорі

сайті Мінрегіону для громадського
обговорення
Засідання № 5 (позачергове)
Затверджено
річний
план
роботи
Громадської ради на 2021 р.
Розглянуто і внесено пропозиції до
Орієнтовного
плану
проведення
консультацій з громадськістю Укравтодору
на 2021 р.
Розглянуто і рекомендовано для схвалення
Укравтодором плани антикорупційних
заходів для впровадження в рамках
ініціативи «Разом проти корупції»
Підготовлено
для
оприлюднення
щорічний звіт про діяльність ГР за 2020 р.
Засідання Комітету з питань Установче
засідання,
розподіл
запобігання корупції
відповідальності між членами Комітету

30.07.2020 р.

Спільне засідання Комітету із
контролю якості та Засідання
Комітету з питань фінансоводоговірних відносин

Направлено листа на Укравтодор із
запитом даних з метою моніторингу та
аналізу ефективності реалізації проектів,
що впроваджуються в Україні із
залученням коштів міжнародних
фінансових організацій (№ 02-07 від
01.07.2020 р.)

24.09.2020 р.

Засідання Комітету з питань Створено Робочу групу ГР з питань
сталого розвитку, експлуатації та безпеки доріг
безпеки доріг
Внесені пропозиції до Міністерства
інфраструктури України :
- щодо запровадження аудиту та перевірки
безпеки автомобільних доріг (№10-09 від
30.09.2020 р.)
- щодо проєкту постанови Кабінету
міністрів України «Про затвердження
Порядку підтвердження кваліфікації осіб,
які проводять аудит та перевірку безпеки

автомобільних доріг» (№11-10 від
02.10.2020 р.)
13.11.2020 р.

Засідання Комітету з питань
технічного
регулювання,
інноваційного розвитку та ІТ
рішень

18.11. 2020 р.

Засідання комітету з питань
фінансово-договірних відносин

08.12.2020 р.

Спільне засідання Комітету з
питань
запобігання
корупції,
Комітету з питань фінансоводоговірних відносин та Комітету із
контролю якості

11.12.2020 р.

Спільне засідання Комітету з
питань запобігання корупції та
Комітету з питань технічного
регулювання,
інноваційного
розвитку та ІТ-рішень

Ініціювання,
організація
та 26.06.2020 р.
проведення
семінарів,
конференцій, круглих столів та
інших публічних заходів, в тому 20.11.2020 р.
числі виїзних в регіони України

Круглий стіл «Незалежний
технічний нагляд – запорука
якості дорожніх робіт»
Проведено вебінар на тему:
«Зважування-В-Русі: результати
пілотного проекту та перспективи
розвитку»

Розгляд проекту розпорядження Кабінету
міністрів України «Про схвалення
концепції впровадження технологій
будівельно- інформаційного моделювання
в Україні»
Тема: «Проекти Укравтодору з
міжнародними фінансовими установами:
результат, терміни виконання, гарантійні
зобов’язання міжнародних компаній»
Розгляд плану антикорупційних заходів
«Усунення ризиків конфлікту інтересів при
впровадженні моніторингу якості дорожніх
робіт та ризиків штучного обмеження
конкуренції у здійсненні технічного
нагляду дорожніх об'єктів»
Розгляд плану антикорупційних заходів
«Запровадження прозорої та ефективної
моделі
експлуатаційного
утримання
автомобільних доріг та припинення
свідомого доведення до банкрутства
державної компанії» для впровадження в
рамках ініціативи «Разом проти корупції»
Внесено пропозиції щодо створення
робочої групи по технічному нагляду
Надано актуальну інформацію
представникам інститутів громадянського
суспільства та органів місцевого
самоврядування

Участь у робочих групах, 26.05.2020 р.
консультативно - дорадчих та
інших
допоміжних
органах
Укравтодору
для
розробки
проектів
актуальних
нормативно-правових актів
17.07.2020 р.

Нарада в Укравтодорі по розробці Участь в обговоренні (В. Довганюк)
програми відновлення мостів

Робоча група для напрацювання
пропозицій з технічного нагляду
за будівництвом і ремонтом
автомобільних
доріг
(наказ
ДорНДІ № 28 від 17.07.2020 р.)

Внесено пропозиції щодо необхідності
розробки Методичних рекомендацій щодо
закупівель технічного нагляду в дорожній
галузі

15.09.2020 р.

Робоча нарада в Міністерстві
інфраструктури України щодо
проблемних питань взаємодії
замовників
будівництва
автомобільних доріг загального
користування
державного
значення
з
органами
державного
архітектурнобудівельного контролю

Надані узагальнені пропозиції від членів
Громадської ради до Міністерства
інфраструктури України щодо питань
взаємодії замовників будівництва
автомобільних доріг із органом державного
архітектурно-будівельного контролю
(№09\09-2020 від 25.09.2020 р.)

Листопадгрудень 2020 р.

Робоча група з управління якістю Участь у роботі секцій (С.Рева, І.
у дорожній галузі при Укравтодорі Лагунова), представлення узагальнених
пропозицій членів Громадської ради

16.12.2020 р.

Нарада
в
Міністерстві Внесено обґрунтовані пропозиції експертів
інфраструктури України з питань до проектів наказів (С.Рева)
обговорення проектів Порядку
проведення
аудиту
безпеки
автомобільних доріг та Порядку
проведення перевірки безпеки
автомобільних доріг
Згідно плану
Залучення представниками Громадської
ради своїх інститутів громадянського
суспільства та інших зацікавлених осіб до

Участь
у
обов’язкових Травеньконсультаціях з громадськістю грудень 2020 р.
Укравтодору у формі публічного

громадського обговорення та/або
електронних консультацій з
громадськістю
Опрацювання
звернень Червеньінститутів
громадянського липень 2020 р.
суспільства

Участь у роботі Ради голів 02.11.2020 р.
громадських рад при органах
виконавчої влади та зустрічах
голів
громадських
рад,
утворених при міністерствах,
інших центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласних,
Київській
та
Севастопольській
міських
держадміністраціях, з Прем’єрміністром
України,
іншими
членами Кабінету Міністрів
України, Державним секретарем
Кабінету Міністрів України,
державними
секретарями
міністерств

обговорення і консультацій актуальних
питань діяльності Укравтодору
Опрацювання звернень
Благодійного фонду «Дорожник»
щодо участі Громадської ради при
розгляді питань про надання
адресної благодійної матеріальної
допомоги працівникам
дорожнього господарства
(№39-09/60 від 30.06.2020 р.,
№39-09/63 від 28.07.2020 р.)
Участь у онлайн-обговоренні
проекту нової Національної
стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в
Україні, організованих
Секретаріатом Кабінету Міністрів
спільно з Офісом Координатора
проектів ОБСЄ

Підготовка та оприлюднення Грудень 2020 р.
щорічного звіту про діяльність
Громадської ради
Участь
представників 29.05.2020 р.
Громадської ради у публічних

Опрацьовані звернення та надані офіційні
відповіді на ім’я керівника Благодійного
фонду «Дорожник» Громова В.О.
(№ 01-07 від 02.07.2020;
№02-07/2020 р. від 31.07.2020)

Внесено пропозиції Секретаріату КМУ

Підготовлено для оприлюднення
щорічний звіт про діяльність ГР за 2020 р.
Презентація Національної
програми відновлення мостів

Участь у заході (С.Рева)

заходах
11.06.2020 р.
16.06.2020 р.

26.06.2020 р.
16.07.2020 р.

16.07.2020 р.

06.10.2020 р.
20.10.2020 р.
03.11.2020 р.

05.11.2020 р.
17.11.2020 р.

Укравтодором
Семінар «Сучасні підходи до
проектування та будівництва
автомобільних доріг», онлайн
Зустріч з начальником Служби
автомобільних доріг у
Житомирській області Сергієм
Заїкою. м.Житомир

Круглий стіл «Незалежний
технічний нагляд – запорука
якості дорожніх робіт», онлайн
Науково-практичний семінар
«Сучасні матеріали та технології
для відновлення та утримання
мостів», онлайн
Презентація підписання договору
на послуги незалежного
технічного нагляду Служби
автомобільних доріг у Полтавській
області з польською компанією
«SP.Z O.O. B-Act», м.Полтава
Міжнародний
електроенергетичний
форум,
Київська обл., с. Березівка
Онлайн-конференція «Незалежний
технагляд
на
Великому
будівництві у 2020 р.»
Установче
засідання
Робочої
групи з управління якістю у
дорожній галузі при Укравтодорі,
м. Київ
Mintrans Forum 2020, м. Київ
І Міжнародної науково-практичної

Участь у семінарі членів Громадської ради
Обговорені ключові проєкти в галузі та
роль громадськості в їх реалізації,
впровадження Національної 5-ти річної
програми відновлення мостів,
антикорупційні заходи та контроль
якості(С. Рева)
Виступ С. Реви з презентацією
«Громадська рада як інструмент
громадського контролю у дорожній галузі»
Участь у семінарі членів Громадської ради

Участь у спільній прес-конференції
Полтавській ОДА і Служби автомобільних
доріг у Полтавській області (С.Рева)

Виступ в панельній дискусії (С.Рева)
Участь у конференції членів Громадської
ради
Участь в обговоренні (І.Лагунова, С. Рева)

Участь у форумі (С. Рева)
Виступ на конференції (О. Климпуш)

інтернет-конференції
«Інноваційні рішення в сучасній
науці, освіті та практиці», м.Київ
19.11.2020 р.
02.12.2020 р.
11.12.2020 р.

Круглий стіл «Проблемні аспекти Участь в дискусії (О. Загорняк, Н.Караван)
ціноутворення в будівництві»,
онлайн
Дорожній форум «Мережа»,
Участь у панельній дискусії «Ціна, якість,
м.Київ
безпека: результати нового підходу до
дорожніх проєктів» (С. Рева)
Конференція
«Впровадження Участь в панельній дискусії «Механізми
ВІМ-технологій в Україні» в впровадження ВІМ-технологій в Україні»
рамках проекту проєкту ЄС (С. Рева)
«Допомога органам влади України
в удосконаленні менеджменту
циклом
інфраструктурного
проекту», м.Київ

