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Шановні колеги! 

 
Державне агентство автомобільних доріг України 

запрошує Вас взяти участь у науково-практичному  семінарі  

«Фінансове планування в дорожньому 
господарстві», 

який відбудеться 21 березня 2019 року в конференц-залі 
Державного агентства автомобільних доріг України 
(м. Київ, вул. Фізкультури, 9) 

 
 
 
 

Реєстрація учасників: 
 

21 березня 2019 року з 9.00 до 10.00 години  
 

Початок роботи о 10.00 
 
 
 

 
 
 
 
 

Додаткову інформацію можна отримати 
+38 (044) 456-25-47; 
+38 (096) 252-58-86 

 
   

Е-mail:viddil6@ukr.net 
 

mailto:viddil6@ukr.net


 

ПРОГРАМА 

 

Вітальне слово 

Новак Славомір Ришардович – керівник Державного агентства 
автомобільних доріг України (Укравтодор) 

10:00-10:10 

 

Основні зміни в нормативно-правових актах з питань фінансування 
дорожнього господарства 
Бакуліч Володимир Миколайович – заступник директора Департаменту 
планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – 
начальник відділу управління фінансами Укравтодору , канд. техн. наук 

10:10-10:40 

Нововведення при здійсненні видатків з державного бюджету 
Коваль Тетяна Станіславівна – заступник директора Департаменту 
планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності – 
начальник відділу видатків дорожнього господарства Укравтодору 

10:40-11:10 

Механізм визначення обсягу та розподілу фінансових ресурсів на 
дорожні роботи 
Безуглий Артем Олександрович – керівник Державного підприємства 
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» 
(ДП «ДерждорНДІ»), канд. екон. наук 

11:10-11:45 

 

Методичні засади розрахунку коштів на утримання служби замовника. 
Особливості складання кошторисів на утримання служб  
Погребняк Максим Миколайович – начальник відділу економічного 
моніторингу Департаменту планово-фінансової діяльності, 
бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору, канд. екон. наук 

11:45-12:30 

Математична модель вартісної оцінки дорожньо-транспортних 
активів 
Харченко Анна Миколаївна – доцент кафедри транспортного 
будівництва та управління майном Національного транспортного 
університету (НТУ), канд. техн. наук 
Стьожка Віталій Володимирович – доцент кафедри транспортного 
будівництва та управління майном НТУ, канд. техн. наук 

12:30-13:00 

Кава пауза 13:00-13:45 

Моніторинг планування та використання коштів державного 
дорожнього фонду з використання публічної інформації  
Андросенко Григорій Сергійович – директор ТОВ «Полісистем» 

13:45-14:30 

 



 

 

Механізм підготовки і реалізації дорожніх інвестиційних проектів, які 
реалізуються за кошти МФО 
Криворучко Олена Петрівна – директор Державного підприємства 
«Українські дорожні інвестиції» (ДП «Укрдорінвест») 

14:30-15:00 

Актуальні питання внесення та оприлюднення даних за стандартами 
CoST  
Абрамов Святослав Олексійович – асистент директора Національного 
Секретаріату CoST Україна 

15:00-15:30 

Залучення додаткового фінансування на дорожні роботи шляхом 
підготовки державних інвестиційних проектів та проектів 
регіонального розвитку 
Печончик Тарас Іларіонович – завідувач відділу нормування дорожніх 
робіт ДП «ДерждорНДІ» 

15:30-16:00 

Обговорення проблемних питань 

Підведення підсумків семінару та видача сертифікатів 

16:00-16:30 
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