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ПРОГРАМА 
 

НАВЧАЛЬНОГО СЕМІНАРУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м. Київ 

 
18 жовтня 2017 року 

 

«Управління автомобільними дорогами 
загального користування місцевого 

значення в рамках децентралізаційної 
реформи» 



 
 
 

Шановні колеги! 
 

Державне агентство автомобільних доріг України запрошує Вас взяти участь у 
навчальному семінарі  

«Управління автомобільними дорогами загального користування місцевого 
значення в рамках децентралізаційної реформи», 

 
який відбудеться 18 жовтня 2017 р. у конференц-залі Державного агентства 

автомобільних доріг України,  
м. Київ, вул. Фізкультури, 9. 

 
Реєстрація учасників: 

18 жовтня 2017 року з 9.00 до 10.00 години  
 

Початок роботи о 10.00 
 

Контингент учасників: начальники та спеціалісти відділів служб 
автомобільних доріг в областях, облавтодорів та їх філій, підрядних, проектних, 
наукових організацій та представники облдержадміністрацій. 
 

 
 Довідки за телефонами у м. Києві: 

 
(044) 201-08-47 
(044) 456-25-47 
(044) 206-98-85 

 
 

З питань придбання електронної бібліотеки нормативних документів 
ІДС «Будстандарт» звертатися за тел./факсом (044) 201-08-47 

 
 
З питань придбання нормативної літератури звертатися за тел./факсом  

(044) 206-98-99 
 
 
Сайт ДП «ДерждорНДІ»: http://www.dorndi.org.ua  

http://www.dorndi.org.ua/


ПРОГРАМА 
 

 

 
 

 
 

 

 

Вітальне слово 
Новак Славомір Ришардович – в.о. Голови Укравтодору 
Представники Кабінету Міністрів України, Офісу реформ та інших 
центральних органів виконавчої влади 
 

10:00-10:30 

Стан виконання плану заходів з децентралізації управління 
автомобільними дорогами загального користування місцевого значення. 
План дій 

Федоренко Олег Володимирович – начальник Управління експлуатації доріг 
Укравтодору 

 

10:30-12:30 

Обідня перерва 12:30-13:30 
Механізм формування бюджетних програм та їх реалізація протягом року 
Бакуліч Володимир Миколайович – канд. техн. наук Заступник директора 
Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та 
звітності – начальник відділу управління фінансами Укравтодору 
 

13:30-14:15 

Особливості розподілу фінансових ресурсів на розвиток та утримання 
автомобільних доріг місцевого значення в умовах децентралізації 
Безуглий Артем Олександрович – канд. екон. наук, заступник директора з 
наукової роботи    ДП «ДерждорНДІ», голова ПК 5 «Ціноутворення у 
будівництві автомобільних доріг» ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне 
нормування у будівництві» 
 

14:15-14.45 

Методичні засади розрахунку коштів на утримання служби Замовника 
для здійснення функціональних повноважень 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх робіт 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

14:45-15:05 

Методологія визначення штатної чисельності та потреби в техніці 
організацій для утримання автомобільних доріг 
Ілляш Сергій Іванович – завідувач відділу нормативно-технологічного 
забезпечення дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 
Мудриченко Анатолій Ярославович – молодший науковий співробітник 
сектору сучасних технологій дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ» 
 

15:05-15:30 

Перерва 15:30-15:45 
Особливості здійснення публічних закупівель 
Артеменко Христина Феодосівна - експерт-практик в сфері здійснення 
державних закупівель 
 

15:45-16:45 

Методичні засади підготовки державних інвестиційних проектів  
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх робіт 
ДП «ДерждорНДІ» 
 

16:45-17:05 

Відповіді на питання. Обговорення проблемних питань 17:05-17:45 

Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 17:45-18:00 




