
ПРОТОКОЛ № 1 
Засідання Громадської ради при Державному агентстві інфраструктурних 

проектів України 
 

30 листопада 2021 року        м. Київ  
 
Місце проведення: 
Державне агентство інфраструктурних проектів України 
м. Київ, вул. Хотівська, буд.4 літера «А» 
Початок о 16 год. 00 хв.  
Закінчення о 17 год. 30 хв.  
 
ПРИСУТНІ: 

Від Укрінфрапроекту: Заступник Голови Артем ФЕЩЕНКО. 
Від Громадської ради: Ігор ЖДАНЮК, Юрій ПАПІРОВИЙ, Олег 

ПЕТРОВСЬКИЙ, Микола ЩЕРБИНА. 
 
На першому засіданні Громадської ради при Державному агентстві 

інфраструктурних проектів України виступив з вітальним словом заступник 
голови Укрінфрапроекту Артем ФЕЩЕНКО, який поінформував представників 
інститутів громадянського суспільства про результати діяльності 
Укрінфрапроекту за рік роботи та окреслив її пріоритети. Також, звернув увагу 
членів Громадської ради на ключові проекти, до яких обов’язково має бути 
залучена громадськість, а саме: Державна програма підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 2023 року,  Державна цільова програма  
розвитку аеропортів на період до 2023 року, перспективна програма стратегічного 
розвитку інфраструктурних проектів, які відносяться до внутрішніх водних 
шляхів та антикорупційні заходи. 

Артем ФЕЩЕНКО передав слово Юрію ПАПІРОВОМУ з метою формування 
порядку денного засідання Громадської ради. 

 
СЛУХАЛИ:  
 Юрія ПАПІРОВОГО, який звернувся до членів Громадської ради з 
проханням внести пропозиції щодо кандидатур для обрання головуючого на 
першому засіданні Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України. 
 Микола ЩЕРБИНА запропонував обрати Юрія ПАПІРОВОГО головуючим 
на першому засіданні Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
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ВИРІШІИЛИ:  
 Обрати головуючим на першому засіданні Громадської ради при 
Державному агентстві інфраструктурних проектів України Юрія ПАПІРОВОГО.  
 
 
 Юрій ПАПІРОВИЙ запропонував членам Громадської ради висловитися 
щодо проекту порядку денного та регламенту засідання:  

 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Обрання Голови Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України. 

2. Обрання секретаря Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України. 

3. Про створення робочої групи з розробки річного плану роботи Громадської 
ради при Державному агентстві інфраструктурних проектів України на 2022 рік. 

4. Про внесення пропозицій щодо орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю з актуальних питань діяльності Укрінфрапроекту. 

5. Різне. 
Інших пропозицій до проекту порядку денного членами Громадської ради 

внесено не було. 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
ВИРІШІИЛИ: затвердити порядок денний засідання.  
 
По першому пункту порядку денного:  
СЛУХАЛИ:  
 Головуючий засідання Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України Юрій ПАПІРОВИЙ запропонував членам 
Громадської ради вносити пропозиції щодо кандидатур для обрання голови 
Громадської ради при Державному агентстві інфраструктурних проектів України 
Юрій ПАПІРОВИЙ вніс пропозицію щодо обрання головою Громадської ради 
Ігора ЖДАНЮКА. 
 Микола ЩЕРБИНА запропонував членам Громадської ради вносити інші 
пропозиції щодо кандидатури для обрання голови Громадської ради. Інші 
пропозиції від членів громадської ради не надходили. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Обрати головою Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України Ігора ЖДАНЮКА. 
 
По другому пункту порядку денного:  
 
СЛУХАЛИ:  
 Миколу ЩЕРБИНУ, який вніс пропозицію обрати секретарем Громадської 
ради при Державному агентстві інфраструктурних проектів України Юрія 
ПАПІРОВОГО. 
 Інших пропозицій щодо кандидатур для обрання секретаря Громадської ради 
при Державному агентстві інфраструктурних проектів України не надійшло. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Обрати секретарем Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України Юрія ПАПІРОВОГО. 
 
По третьому пункту порядку денного:  
СЛУХАЛИ:  
 Миколу ЩЕРБИНУ щодо необхідності створення робочої групи з розробки 
проекту річного плану роботи Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України.  
 Юрія ПАПІРОВОГО, який запропонував визначити Миколу ЩЕРБИНУ 
координатором робочої групи з розробки річного плану роботи Громадської ради 
при Державному агентстві інфраструктурних проектів України на 2022 рік. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ:  
 Визначити Миколу ЩЕРБИНУ координатором робочої групи з розробки 
річного плану роботи Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України  на 2022 рік. 
 
По четвертому пункту порядку денного:  
 
СЛУХАЛИ:  
 Ігора ЖДАНЮКА щодо необхідності внесення пропозицій до орієнтовного 
плану проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань Державного 
агентства інфраструктурних проектів України.  
 Юрія ПАПІРОВОГО, який запропонував визначити Олега ПЕТРОВСЬКОГО 
координатором робочої групи з розробки пропозицій щодо орієнтовного плану 
проведення консультацій з громадськістю з актуальних питань Державного 
агентства інфраструктурних проектів України на 2022 рік. 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
ВИРІШИЛИ:  
 Визначити Олега ПЕТРОВСЬКОГО координатором робочої групи з розробки 
пропозицій щодо орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю з 
актуальних питань Державного агентства інфраструктурних проектів України на 
2022 рік. 
 
По п’ятому пункту порядку денного:  
 
СЛУХАЛИ:  
 Миколу ЩЕРБИНУ, Юрія ПАПІРОВОГО, Ігора ЖДАНЮКА, Олега 
ПЕТРОВСЬКОГО щодо забезпечення приміщенням Громадської ради при 
Державному агентстві інфраструктурних проектів України. 
 Ігор ЖДАНЮК вніс пропозиції доручити секретарю Громадської ради при 
Державному агентстві інфраструктурних проектів України Юрію ПАПІРОВОМУ 
з огляду на сучасні карантинні обмеження у зв’язку із COVID 19 провести 
порівняння та визначитися із використанням яких засобів телекомунікації та яких 
платформ відеозв’язку (ZOOM, Microsoft Teаm або інших) доцільно проводити 
дистанційні засідання Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України. 
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ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
  
ВИРІШИЛИ:  
 Доручити секретарю Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України Юрію ПАПІРОВОМУ визначити формат і 
найбільш ефективні засоби телекомунікації для проведення дистанційних 
засідань Громадської ради при Державному агентстві інфраструктурних проектів 
України. 
 Заключне слово взяв голова Громадської ради при при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України Ігор ЖДАНЮК, який запропонував дату 
наступного засідання визначити додатково та закрив перше засідання Громадської 
ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 4  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 Голова Громадської ради         Ігор ЖДАНЮК 
 
Секретар Громадської ради        Юрій ПАПІРОВИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


