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ПРОТОКОЛ №3 
ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ АГЕНТСТВІ 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ УКРАЇНИ 
  
м. Київ.                                                                                                                 08 липня  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 11 год. 00 хв.  

ПРИСУТНІ: 

Від Укрінфрапроекту:  
1.Голова Державного агентства інфраструктурних проектів України ГУРА Костянтин  
2.Заступник Голови Державного агентства інфраструктурних проектів України 
ФЕЩЕКО Артем  

3.Начальник Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та 
звітності СТЕФАНОВСЬКИЙ Стефан  

4.Головний спеціаліст Відділу забезпечення діяльності Голови та взаємодії з 
громадськістю ЗМІЇВСЬКА Дар’я  

Від Громадської ради:  
Ігор ЖДАНЮК,  Микола ЩЕРБИНА, Андрій ГІНКУЛ 

На третьому засіданні Громадської ради при Державному агентстві інфраструктурних 
проектів України виступив з вітальним словом Голова Укрінфрапроекту Костянтин ГУРА, 
який проінформував представників Громадської ради про цілі та пріоритети роботи 
агентства. Він наголосив, що агентство має фокусуватися на реалізації державних програм з 
урахуванням нинішньої ситуації в Україні - як в умовах війни, так і після неї.  
 Ключовими питаннями для агентства, до яких обов’язково має бути залучена 
громадськість, є: реалізація завдань та заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки 
дорожнього та розвиток аеропортів, морські та річкові перевезення, відновлення шлюзів. 
Фінансування державних програм під час війни залишається ускладненим, так як значна 
частина коштів бюджету спрямована на оборону держави. 



 Укрінфрапроектом розробляться пропозиції щодо внесення змін до Державної 
програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року та 
можливості її фінансування у 2022 році.   

Костянтин ГУРА передав слово Ігорю ЖДАНЮКУ з метою формування порядку 
денного засідання Громадської ради. 

Ігор ЖДАНЮК запропонував членам Громадської ради висловитися щодо проекту 
порядку денного та регламенту засідання:  

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

1. Фінансування Державного агентства інфраструктурних проектів України у 2022 
році; 

2. Корегування річного плану роботи Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України на 2022 рік; 

3. Участь Державного агентства інфраструктурних проектів України у підготовці та 
наданні пропозицій до підгрупи відбудови інфаструктури при Національній Раді з 
відновлення України від наслідків війни. 

Інших пропозицій до проєкту порядку денного членами Громадської ради внесено не було. 
  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3  
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШІИЛИ: затвердити порядок денний засідання.  

По першому пункту порядку денного:  

СЛУХАЛИ:  

 ГІНКУЛ Андрій звернувся до керівництва Державного агентства інфраструктурних 
проектів України та до членів Громадської ради з пропозицією розглянути кандидатури, 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.  

ЩЕРБИНА Микола звернувся до керівництва Державного агентства 
інфраструктурних проектів України з пропозицією про створення робочої групи по співпраці 
експертів Громадської ради з представниками авіаційної галузі  стосовно внесення 
пропозицій по розробці проектів з відновлення авіаційної галузі. 



ГІНКУЛ Андрій наголосив, що в умовах війни доцільною є пропозиція розбудови 
військових аеропортів, які у подальшому зможуть стати цивільними. За таких умов, на його 
думку, можливий розгляд поновлення проекту побудови аеропорту у Мукачево. 

ЖДАНЮК Ігор звернувся з пропозицією розглянути питання щодо залучення 
Укрінфрапроекту до участі у розробці та супроводі проекту запровадження єдиного 
електронного реєстру збитків, завданих військовою агресією російської федерації, який 
розробляється під патронатом Міністерства інфраструктури України.  

ГОЛОСУВАЛИ: 
«ЗА» - 3 
«ПРОТИ»- 0  
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 
«ВІДСУТНІ» - 2 особи 
Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  
Взяти за основу пропозиції, включені до Плану відновлення України, так як зазначені у 
ньому питання є пріоритетними у нинішніх умовах. Також було погоджено подання 
подальших пропозицій з цього питання у встановленому порядку та їх обговорення на 
наступних засіданнях. Конкретні пропозиції щодо роботи будуть подані до Укрінфрапроекту. 

По другому пункту порядку денного:  

ЖДАНЮК Ігор запропонував підготувати і надіслати Укрінфрапроекту до 14 липня 2022 
року зміни до річного плану роботи громадської ради на 2022 рік, у зв’язку зі  скороченням  
фінансування державних програм Укрінфрапроекту. 

Зауважень від членів Громадської ради не надійшло.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 3 осіб  
«ПРОТИ»- 0 осіб 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб 
«ВІДСУТНІ» - 2 особи 
Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  
Внести зміни до річного плану роботи Громадської ради при Державному агентстві 
інфраструктурних проектів України на 2022 рік та надіслати їх Укрінфрапроекту. 



По третьому пункту порядку денного:  
СЛУХАЛИ:  

 ЖДАНЮК Ігор запропонував повідомити Громадській раді про участь Державного 
агентства інфраструктурних проектів України у підготовці та наданні пропозицій до підгрупи 
відбудови інфраструктури при Національній Раді з відновлення України від наслідків війни.  

 Представники Укрінфрапроекту одноголосно підтримали надання пропозицій до 
підгрупи відбудови інфраструктури при Національній Раді з відновлення України від 
наслідків війни. Зазначене питання залишається одним із пріоритетних, враховуючи ситуацію 
в Україні. Укрінфрапроект заінтересований у висвітленні питання у подальшому.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 3 осіб  
«ПРОТИ»- 0 осіб 
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб 
«ВІДСУТНІ» - 2 особи 

Рішення прийнято одноголосно. 

ВИРІШИЛИ:  
Продовжити роботу з питань надання пропозицій та реалізації завдань, які будуть визначені 
для Укрінфрапроекту в рамках роботи Національної ради з відновлення України від наслідків 
війни. 

 Голова Громадської ради                                                                Ігор ЖДАНЮК 


