
ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНСТВІ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ 

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


                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
        (відповідно до рішення Громадської ради 08.07.2022 року) 
                 Голова Громадської ради  
         Ігор ЖДАНЮК 

РІЧНИЙ ПЛАН 
 (відкорегований відповідно до рішення Громадської Ради від 08.07.2022 року ) 

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 підготовки пропозицій, щодо організації 
консультацій з громадськістю з питань:

- гармонізації нормативно-правових актів та організаційної 

діяльності транспортної галузі України з країнами ЄС. 

- створення умов для підтримання транспортної інфраструктури у 

належному функціональному стані на підконтрольних Україні 
територіях, збереження та підвищення пропускної спроможності 
пунктів пропуску, переорієнтація логістичних перевезень задля 
виконання найважливіших завдань по обороні України. 


- зміни підходів до формування транспортно-логістичних рішень 
та розвитку сучасної транспортної інфраструктури відповідно до 
стандартів ЄС. 

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 у воєнний період

- цивільної безпеки і сталого функціонування дорожнього 
господарства в  період военного стану


- скорочення джерел фінансування та необхідність забезпечення  
мінімально необхідного та нормативного рівня безпеки руху. 
Підвищення ризиків для інвестицій у зв'язку з військовими діями, 
зниження інтересу приватних інвесторів до участі в інвестиційних 
проектах ДПП в Україні за рахунок безпекових та фінансових 
ризиків;

не рідше одного 
разу на квартал

Папіровий Ю. 

mailto:zhdaniuk.igor@icloud.com


Юрій ПАПІРОВИЙ 
0673703020

4. 

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

- донорської та грантової допомоги 

- технічного регулювання в галузі, та подальша діджиталізація 

процесів 

- міжнародне співробітництво з партнерськими державними 

установами ЕС. 

- інноваційний розвиток та впровадження сучасних ІТ рішень в 

інфраструктурних проектах 

не рідше одного 
разу на квартал

Петровський О. 

Гінкул А. 

5. 
Проведення обговорень, нарад, зустрічей з головою Державного 
агентства інфраструктурних проектів України з актуальних питань 
модернізації та відновлення об’єктів інфраструктури у зв’язку з 
військовою агресією рф щодо України. 

постійно, щомісяця, 
протягом року

Жданюк І. 

Папіровий Ю. 


6. 
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. 


7. 

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

8. 

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 
Укрінфрапроекту  
на 2022 р.

Гінкул А. 

9. 

Проведення громадського моніторингу:

- за врахуванням Державним агентством інфраструктурних 
проектів України пропозицій НАЦРАДИ з питань  відновлення та 
розбудови інфраструктури по  відновленню України


- 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 з пропозиціями до Плану відновлення 
України. 

постійно протягом 
року

Папіровий Ю. 

Гінкул А. 

10. 

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

11. 

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

12. Підготовка та оприлюднення щорічного звіту про діяльність 
Громадської ради

грудень 2022 р. Жданюк І

Папіровий Ю

13. Підготовка пропозицій до орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю Укрінфрапроекту на 2023 р.

грудень 2023 р. Жданюк І


