
ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНСТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

УКРАЇНИ 
вул.Хотівська 4А, м. Київ, 03118, zhdaniuk.igor@icloud.com


ПРОТОКОЛ №2 
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ 
  
м. Київ.                                                                                                                 25 січня  2022 року  

Місце проведення: 
Державне агентство інфраструктурних проектів України 
м. Київ, вул. Хотівська, буд.4 літера «А» 
Початок об 10 год. 00 хв.  
Закінчення об 12 год. 00 хв.  

ПРИСУТНІ: 
Члени Громадської ради: 
1. Жданюк Ігор Ігорович 
2. Папіровий Юрій Миколайович 
3. Петровський Олег Миколайович 
4. Щербина Микола Миколайович  
5. Гінкул Андрій Георгійович 

Запрошені експерти 
1. Глухів Максим, експерт у галузі безпеки дорожнього руху 

Представники Державного агентства інфраструктурних проектів України: 
1. Криворучко Олена Петрівна, Голова Державного агентства інфраструктурних проектів 
України. 

2. Фещенко Артем Валерійович, заступник Голови Державного агентства інфраструктурних 
проектів України.  

Голова Громадської ради при Державному агентстві інфраструктурних проектів України Ігор 
Жданюк виступив з вітальним словом та оголосив порядок денний засідання : 

Порядок денний : 
1. Інформування громадської ради головою Державного агенства Інфраструктурних 
проектів України щодо змін до цільової програми безпеки руху на 2022 рік; 
2. План роботи громадської ради на 2022 рік; 
3. Різне 



По 1-му питанню Порядку денного : 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Державного агентства інфраструктурних проектів України Олена Петрівна 
Криворучко виступила з вітальним словом до членів Громадської ради та проінформувала 
представників інститутів громадянського суспільства про результати аналізу діяльності  
команди агенства за 2021 рік  та окреслила майбутні пріоритети діяльності агенства. 

Акценти серед майбутніх пріоритетів приділятимуться змінам до Національної програми 
безпеки руху, програми розвитку аєропортів, перспективної программи стратегічного 
розвитку інфраструктурних проектів, які відносяться до внутрішніх водних шляхі,  та 
антикорупційним заходам. 

Особливим заходом у своїй роботі Голова Державного агентства інфраструктурних проектів 
України планує виділити роботу агентства по покращенню процедур закупівель та 
договірних відносин з виконавцями.  Планується розглянути можливість залученням 
процедур і досвіду співпраці з міжнародними фінансовими організаціями по проформах 
FIDIC.   

Серед нових напрямків діяльності агенства планується покращити співпрацю з 
міжнародними кредиторами ЄІБ, ЕБРР та запровадження методології виконання 
інфраструктурних проектів на засадах ефективності та доцільності використання бюджетних 
коштів, як Державного дорожнього фонду так і коштів міжнародних фінансових організацій.  

Найближчим часом агентством планується відновлення власного офіційного Інтернет сайту 
та тісна співпраця з галузевими профільними асоціаціями.  

Артем Валерійович Фещенко звернувувагу членів Громадської ради на ключові проекти, до 
яких обов’язково має бути залучена громадськість: Національна програма безпеки руху, 
особливо в частині аналізу громадськості дієвості прийнятих заходів та ефективності їх 
застосування, а також тісна співпраця з профільними асоціаціями по інфраструктурним 
проектам відновлення місцевих аеропортів України. 

Гінкул А.Г., звернувся до керівництва Державного агентства інфраструктурних проектів 
України та до членів Громадської ради з пропозицією  розглянути пропозиції щодо 
кандидатур, які у разі необхідності, зможуть надавати професійні консультативно-дорадчі 
висновки відносно запропонованих змін до цільових державних програм  та виступати 
провідними експертами при відстоюванні інтересів громадськості.  

Папіровий Ю.М., звернувся до керівництва Державного агентства інфраструктурних проектів 
України з пропозицією про створення робочої групи по співпраці експертів Громадської ради 
з МОЗ та МВС стосовно внесення пропозицій, щодо вдосконалення системи управління 
безпекою дорожнього руху.  



По 2-му питанню Порядку денного : 
ВИСТУПИЛИ: 
Петровський О.М., запропонував для розгляду і обговорення проект Плану роботи 
громадської ради на 2022 рік.  
Зауважень від членів Громадської ради не надійшло.  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5 осіб  
«ПРОТИ»- 0 осіб 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб 
Рішення прийнято 

РІЧНИЙ ПЛАН 
роботи Громадської ради 

при Державному агентстві інфраструктурних проектів України на 2022 рік 

№ п/п Заходи Терміни виконання
Відповідальна 

особа за виконання 
заходу

1. 

Проведення засідань Громадської ради :


- чергових засідань


- позачергових засідань

- не рідше одного 
разу на квартал


- у разі потреби

Жданюк І. 


Жданюк І, члени 
Громадської ради, 
керівник 
Укрінфрапроекту 

2. 

Проведення засідань із контролю якості підготовки 
пропозицій щодо організації консультацій з громадськістю з 
питань:

- реформування системи контролю якості робіт з 

проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та 
закупівель при виконанні Державної програми 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2023 року, Державної цільової програми 
розвитку аеропортів на період до 2023 року


- залучення інженера-консультанта на інфраструктурні 
проекти


- ефективність роботи ДП ФІНІНПРО

не рідше одного 
разу на квартал

Жданюк І,

Щербина М. 

3. 

Проведення засідань з питань сталого розвитку, 
експлуатації та безпеки доріг для підготовки пропозицій 
Державному агентству інфраструктурних проектів України 
щодо організації консультацій з громадськістю з 

питань:

- сфери безпеки автомобільних доріг

- цивільної безпеки і сталого функціонування дорожнього 
господарства в особливий період

  

не рідше одного 
разу на квартал

Папіровий Ю. 



4. 

Проведення засідань з питань фінансово-договірних 
відносин для підготовки пропозицій Державному агентству 
інфраструктурних проектів України щодо організації 
консультацій з громадськістю з питань:

- ціноутворення

- закупівель

- типових договорів

- донорської допомоги

- технічного регулювання в галузі

- міжнародне співробітництво

- інноваційний розвиток та впровадження сучасних

- ІТ рішень

не рідше одного 
разу на квартал

Петровський О. 

Гінкул А. 

5. 
Ініціювання, організація та проведення семінарів, 
конференцій, круглих столів та інших публічних заходів, в 
тому числі виїзних в регіони України


постійно протягом 
року

Жданюк І. 

Папіровий Ю. 


6. 

Подання до Державного агентства інфраструктурних 
проектів України обов’язкових для розгляду пропозицій, 
висновків, аналітичних матеріалів щодо вирішення питань у 
сфері дорожнього господарства, авіаційного господарства, 
річкового господарства, підготовки проектів нормативно-
правових актів, удосконалення роботи Державного 
агентства інфраструктурних проектів України у сфері 
антикорупційних заходів

постійно протягом 
року

Щербина М

Петровський О

Жданюк І

7. 

Участь у обов’язкових консультаціях з громадськістю 
Державного агентства інфраструктурних проектів України у 
формі публічного громадського обговорення та/або 
електронних консультацій з громадськістю (безпосередні 
форми) та/або вивчення громадської думки 
(опосередкована форма)

згідно плану 
проведення 
консультацій з 
громадськістю 
Укравтодору на 
2021 р.

Гінкул А. 

8. 

Проведення громадського моніторингу:

- за врахуванням Державним агентством інфраструктурних 
проектів України пропозицій та зауважень громадськості,

- забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї 
діяльності,

- за дотриманням нормативно-правових актів,

спрямованих на запобігання та протидію корупції


Збір, узагальнення та подача до Державного агентства 
інфраструктурних проектів України пропозицій інститутів 
громадянського суспільства щодо вирішення питань, які 
мають важливе суспільне значення

постійно протягом 
року

Папіровий Ю. 

Гінкул А. 

9. 

Інформування громадськості про діяльність Громадської 
ради, прийняті рішення та їх виконання шляхом 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Державного 
агентства інфраструктурних проектів України, веб-сайті 
Громадської ради та іншими доступними засобами

постійно протягом 
року

Жданюк І

10. 

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 
держадміністраціях, з Прем’єр-міністром України, іншими 
членами Кабінету Міністрів України, Державним секретарем 
Кабінету Міністрів України, державними секретарями 
міністерств

 за графіком 
Секретаріату КМУ

Жданюк І

11. Підготовка та оприлюднення щорічного звіту про діяльність 
Громадської ради

грудень 2022 р. Жданюк І

Папіровий Ю



По 3-му питанню Порядку денного : 

ВИСТУПИЛИ: 
Щербина М.М., запропонував для проведення громадського експертного аналізу 
ефективності роботи ДП «ФІНІНПРО» звернутись до відповідних структур Державного 
агентства інфраструктурних проектів України про надання Громадській раді копії  
затвердженого фінансового плану ДП «ФІНІНПРО» на 2022 рік з пояснювальною запискою.  
Зауважень від членів Громадської ради не надійшло.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 5 осіб  
«ПРОТИ»- 0 осіб 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб 
Рішення прийнято 

Розгляд питань порядку денного завершено і засідання Громадської ради при Державному 
агентстві автомобільних доріг України оголошено закритим. 

 Голова Громадської ради                                                                Ігор ЖДАНЮК 

Секретар Громадської ради                    Юрій ПАПІРОВИЙ 

12. Підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю Укравтодору на 2023 р.

грудень 2023 р. Жданюк І



ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНСТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

УКРАЇНИ 
вул.Хотівська 4А, м. Київ, 03118, zhdaniuk.igor@icloud.com


№10 від 31 січня 2022 року 

                                                                                    Державне агентство інфраструктурних 
проектів України 

Щодо надання протоколу засідання  
Громадської ради 

Громадська рада при Державному агенстві інфраструктурних проектів України звертається з 
наступним.  
25 січня 2022 року відбулося чергове засідання Громадської ради при Державному агенстві 
інфраструктурних проектів України. Просимо оприлюднити протокол №2 засідання 
Громадської ради, що додається.  

Додаток: на 5 аркушах в 1 примірнику.    

 Голова Громадської ради                                                         Ігор ЖДАНЮК 

Юрій ПАПІРОВИЙ 
0673703020


