Додаток №1
до рішення № 04-08/2020
Громадської ради при Укравтодорі від 11.08.2020 р.

РІЧНИЙ ПЛАН
роботи Громадської ради
при Державному агентстві автомобільних доріг України
на 2020 рік
№ п/п

Заходи

Терміни виконання

Проведення засідань Громадської ради при Укравтодорі :
1.

2.

-

чергових засідань

-

позачергових засідань

- не рідше одного разу на
квартал
- у разі потреби

Відповідальні за виконання

С. Рева
С. Рева,
члени Громадської ради,
керівник Укравтодору

Проведення засідань Комітету із контролю якості для
підготовки пропозицій для Укравтодору щодо організації
консультацій з громадськістю з питань:
- реформування системи контролю якості робіт з не рідше одного разу на квартал О. Бондаренко
проектування, будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання автомобільних доріг загального
користування
- залучення інженера-консультанта

3.

4.

5.

6.

Проведення засідань Комітету з питань сталого розвитку,
експлуатації та безпеки доріг для підготовки пропозицій
для Укравтодору щодо організації консультацій з
громадськістю з питань:
- програм розвитку дорожнього господарства
- розвитку придорожньої інфраструктури
не рідше одного разу на квартал М. Климпуш
- відновлення мостів та штучних споруд
- сфери безпеки автомобільних доріг
- цивільної безпеки і сталого функціонування
дорожнього господарства в особливий період
Проведення засідань Комітету з питань фінансоводоговірних відносин для підготовки пропозицій для
Укравтодору
щодо
організації
консультацій
з
громадськістю з питань:
- ціноутворення
не рідше одного разу на квартал Н. Караван
- закупівель
- типових договорів
- МТД та донорської допомоги
Проведення засідань Комітету з питань технічного
регулювання, інноваційного розвитку та ІТ рішень для
підготовки пропозицій для Укравтодору щодо організації
консультацій з громадськістю з питань:
не рідше одного разу на квартал І. Лагунова
- технічного регулювання в галузі
- міжнародне співробітництво
- інноваційний розвиток та впровадження сучасних
ІТ рішень
Ініціювання, організація та проведення семінарів,
С. Рева,
конференцій, круглих столів та інших публічних заходів,
не рідше одного разу на квартал О. Климпуш,
в тому числі виїзних в регіони України
керівники комітетів

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Подання до Укравтодору обов’язкових для розгляду
пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів щодо
вирішення питань у сфері дорожнього господарства та
управління
автомобільними
дорогами
загального
користування державного значення, підготовки проектів
нормативно-правових актів, удосконалення роботи
Укравтодору
Участь у робочих групах, консультативно - дорадчих та
інших допоміжних органах Укравтодору для розробки і
обговорення проектів актуальних нормативно-правових
актів
Участь у обов’язкових консультаціях з громадськістю
Укравтодору
у формі
публічного
громадського
обговорення та/або електронних консультацій з
громадськістю (безпосередні форми) та/або вивчення
громадської думки (опосередкована форма)

постійно протягом року

С. Рева,
Л. Пархоменко,
члени Громадської ради

постійно протягом року

керівники комітетів,
члени Громадської ради

згідно плану проведення
консультацій з громадськістю
Укравтодору на 2020 р.

Л. Пархоменко,
члени Громадської ради

Проведення громадського моніторингу:
- за врахуванням Укравтодором пропозицій та
зауважень громадськості, забезпеченням ним
постійно протягом року
прозорості та відкритості своєї діяльності,
- за дотриманням нормативно-правових актів,
спрямованих на запобігання та протидію корупції
Інформування громадськості про діяльність Громадської
ради, прийняті рішення та їх виконання шляхом
оприлюднення на офіційному веб-сайті Укравтодору, веб- постійно протягом року
сайті Громадської ради та іншими доступними засобами
Збір, узагальнення та подача до Укравтодору пропозицій
інститутів громадянського суспільства щодо вирішення
постійно протягом року
питань, які мають важливе суспільне значення

Є. Романенко,
члени Комітету з питань
запобігання корупції

С. Рева,
Л. Пархоменко
С. Рева,
Л. Пархоменко,
керівники комітетів,
члени Громадської ради та інші
залучені зацікавлені особи

13.

14.

15.

16.

17.

Формування та організація роботи експертних і робочих
груп з обговорення пріоритетних та нагальних питань
державної політики у сфері дорожнього господарства та у разі потреби
управління
автомобільними
дорогами
загального
користування державного значення
Участь Голови Громадської ради у засіданнях Колегії
Укравтодору з правом дорадчого голосу
за графіком роботи колегії
Участь у роботі Ради голів 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
за графіком Секретаріату КМУ
держадміністраціях, з Прем’єр-міністром України,
іншими членами Кабінету Міністрів України, Державним
секретарем Кабінету Міністрів України, державними
секретарями міністерств
Підготовка та оприлюднення
діяльність Громадської ради

щорічного

звіту про

грудень 2020 р.

Підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення
грудень 2020 р.
консультацій з громадськістю Укравтодору на 2021 р.

С. Рева,
О. Климпуш,
Л. Пархоменко,
керівники комітетів
С. Рева

С. Рева

С. Рева,
Л. Пархоменко,
керівники комітетів
С. Рева,
Л. Пархоменко,
керівники комітетів

