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Функціональна структура та персонал 

Технічного офісу підтримки реформ 

МІНІСТР - ГОЛОВА ТЕХНІЧНОГО ОФІСУ ПІДТРИМКИ 

РЕФОРМ

10 СПЕЦІАЛІСТІВ RST (СПІВПРАЦЯ З ЄБРР)

# Посада Фаза Шкала оплати Команда

1 Директор RST 1 Категорія 1 Стратегія

2 Провідний юрист з транспортного

права

2 Категорія 1 Антикорупція

3 Менеджер антикорупційних проектів 1 Категорія 1 Стратегія

4 Менеджер авіаційних проектів 2 Категорія 2 Стратегія

5 Менеджер морських проектів 2 Категорія 2 Стратегія

6 Менеджер дорожніх проектів 2 Категорія 2 Стратегія

7 Юридичний ДПП / Корпоративне 

управління

2 Категорія 2 Стратегія

8 Менеджер проектів з електронного 

урядування

2 Категорія 1 Електронне урядування

9 Менеджер проектів з Реформи 

державних підприємств

2 Категорія 1 Реформа державних 

підприємств

10 Менеджер проектів з комунікацій 2 Категорія 2 Реформа державних

підприємств

11 СПЕЦІАЛІСТІВ RST ПОТРІБНО НАЙНЯТИ



ДОСЯГНЕННЯ ЗА ПІДТРИМКИ RST - ВЕР 2016/ВЕР 2017

• Допомога з PAR: функціональний огляд та схвалення нової

функціональної структури для МІУ, розробка ТЗ для нових

реформаторських позицій у 3-х пілотних директоратах, розроблення

функцій для пілотних директоратів;

• Розроблено НТСУ 2030; проект на заключній стадії схвалення;

• ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ (Директиви 92/6 / ЄС, 96/53 / ЄС, 99/62 / EC, 2002/15 / ЄС, 

2003/59 / ЄС, 2006/22 / ЄС, 2009/40 / ЄС , Регламенти 3821/85, 561/2006, 

1071/2009, 1370/2007, 165/2014);

• Затвердження проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо

створення Морської адміністрації України та Статуту Морської

адміністрації України);

• Розроблено законопроект про концесії доріг, який зареєстровано у

Верховній Раді;



ДОСЯГНЕННЯ ЗА ПІДТРИМКИ RST - ВЕР 2016/ВЕР 2017

• Аналіз рекомендацій Міжнародної морської організації, допомога у 

створенні офісу EDGE (Експертна підтримка врядування та

економічного розвитку);

• Залучення 1 000 000 доларів США у вигляді грантів та допомоги у 

співпраці з Ініціативою розвитку Дніпра в Україні, успішна координація

діяльності Ініціативи;

• Антикорупційна програма для МІУ, розроблена та затверджена

відповідно до стандартів ЄС та на основі оцінки корупційних ризиків

• Розроблений пакет проектів, залучено 40 млн.євро грантів та 40 млн. 

кредитів для усунення вузьких місць у сфері інфраструктури;

• Розроблено концепцію та схвалення пілотного проекту реформи

автоматичного контролю ваги;

• Розроблена концепція електронного урядування для операторів

автомобільного транспорту;



ДОСЯГНЕННЯ ЗА ПІДТРИМКИ RST - ВЕР 2016/ВЕР 2017

• Створення робочої групи з електронного квитка, робота з проектом

ЄІБ ТА щодо єдиного технічного стандарту реалізації електронних

квитків;

• Розроблена методологія розрахунку портових платежів відповідно до

рекомендацій Світового банку;

• Розроблена комплексна фінансова модель розвитку сектора

інфраструктури внутрішніх водних шляхів;

• Затвердження Кабінетом Міністрів України Стратегії підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху до 2020 року;

• Складено остаточну редакцію нового Закону про концесії;

• Створення з міжнародними фінансовими інституціями та делегацією

ЄС робочої групи з реформування дорожнього сектора .



RST 4ий  КВАРТАЛ 2017
ПЛАН РЕФОРМ 

КОМАНДА ПІДТРИМКИ 

РЕФОРМ



ПЛАН РЕФОРМ НА 3 МІСЯЦІ

• Підготовка до оголошення вакансій для 3 пілотних директоратів в МІУ, 

організація прозорих конкурсів;

• Координація Ініціативи розвитку Дніпра, робота з проектом закону про

внутрішні водні шляхи, остаточна розробка фінансової моделі розвитку

операційної та капітальної інфраструктури внутрішніх водних шляхів;

• Розробка Державної програми безпеки дорожнього руху відповідно до

рекомендацій Світового банку та ЄС;

• Презентація проекту закону "Про електронні системи контролю ваги" у Комітеті

транспорту у Верховній Раді, розробка тендерної документації на 9 пілотних

систем WIM (ваги транспортних засобів у русі) відповідно до рекомендацій

Світового банку;

• Координація робочої групи з реформування автомобільного сектору, сприяння

реформі Державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України";



ПЛАН РЕФОРМ НА 3 МІСЯЦІ

• Допомога у підготовці стратегічного плану дій для стратегії НТСУ 2030 

та PR;

• Допомога в затвердженні логістичної стратегії та координації

Логістичного комітету

• Допомога в затвердженні ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО РЕГУЛЮВАННЯ 

АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ (Директиви 92/6/ЄС, 96/53/ЄС, 

99/62/ЄС, 2002/15/ЄС, 2003/59/ЄС, 2006/22/ЄС, 2009/40/ЄС, Регламенти

3821/85, 561/2006, 1071/2009, 1370/2007, 165/2014);

• Допомога у підготовці до аудиту Міжнародної морській організації;

• Сприяння впровадженню принципів корпоративного управління в 

аеропорті Бориспіль, підготовка плану Реформи державних

підприємств;



ПЛАН РЕФОРМ НА 3 МІСЯЦІ

• Сприяння впровадженню проектів електронних послуг - електронний квиток, 

електронний кабінет для операторів автомобільного транспорту, відкритий

бюджет, реєстр для автомобільного транспорту;

• Розвиток потенціалу антикорупційних підрозділів у плануванні державних

підприємств;

• Допомога в забезпеченні нових послуг лоукост-авіакомпаній, перегляд стратегії

розвитку регіональних аеропортів;

• Підтримка реформування залізничного сектору, законопроект про залізничний

транспорт, залізничні тарифи, розробка нової методології;

• Координація техніко-економічної оцінки портів Южний та Чорноморськ;

• Координація проектів з ЄС, ЄІБ та СБ - ліквідація вузьких місць у сфері

інфраструктури.


