
 

 

Протокол № 1 

засідання Робочої групи для супроводу проєктів  

у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  

 

м. Миргород     29 жовтня 2019 року 

 

ПІБ Підпис Посада 

Соломаха Сергій Павлович 

 

 міський голова 

Михайленко Сергій Юрійович  заступник міського голови 

Миргородської міської ради 

Богаєнко Максим Михайлович  начальник відділу 

капітального будівництва 

Миргородської міської ради 

Гуржій Олександр Васильович  заступник міського голови 

Миргородської міської ради 

Горбань Валентина Василівна  головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, 

інвестицій та 

енергоменеджменту 

Миргородської міської ради 

Гречко Олена Володимирівна  начальник відділу обліку, 

контролю та звітності, 

депутат Миргородської 

міської ради 

Двигало Наталія Іванівна  головний спеціаліст відділу 

капітального будівництва 

Дрімайло Ніна Миколаївна        

(за згодою) 

 голова Громадської ради при 

виконавчому комітеті 

Миргородської міської ради 

Козлова Вікторія Олегівна     

(за згодою) 

 голова МММГО "За нами 

майбутнє" 

Кондра Наталя Антонівна  прес-секретар 

Миргородської міської ради 

Ошека Євген Павлович 

(за згодою) 

 директор міської телестудії 

"Миргород" 

Сидоренко Валентина 

Миколаївна (за згодою) 

 голова громадської 

організації "Діємо разом" 

Скляр Сергій Миколайович  начальник фінансового 

управління Миргородської 

міської ради 

Торубара Анна Олексіївна  головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив. 

інвестицій та 

енергоменеджменту 

Миргородської міської ради 

Усик Тетяна Дмитрівна   начальник відділу 

муніципальних ініціатив, 

інвестицій та 

енергоменджменту 

Миргородської міської ради 



Федрунов Олександр 

Миколайович 

 начальник юридичного 

відділу Миргородської 

міської ради 

Фененко Валентина Василівна   директор загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 

імені Панаса Мирного 

Миргородської міської ради 

Хоменко Анжеліка Анатоліївна  директор Центру 

естетичного виховання 

відділу освіти 

Миргородської міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розробку Планів соціального менеджменту проєктів міста в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ). 

2. Про обрання та затвердження відповідальних осіб з числа членів Робочої групи для 

забезпечення супроводу проєктів у рамках НКПВУ. 

3. Про формування та обрання складу моніторингової групи проєктів НКПВУ. 

Присутні: члени Робочої групи (згідно зі списком реєстрації); Всеволод Яковлєв, 

ключовий експерт ПРООН із залучення зацікавлених сторін; Дмітрій Коваленко, 

спеціаліст ПРООН з залучення громадськості 

Головуючий на засіданні – Сергій Михайленко, заступник голови Робочої групи 

для супроводу проєктів Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, 

привітав всіх членів Робочої групи з початком діяльності та побажав успіху у подальшій 

реалізації проєктів. Детально розповів про програму НКПВУ та про проєкти, які будуть 

реалізовуватися у місті Миргород за цією програмою.  

1. СЛУХАЛИ:  

Всеволода Яковлєва, ключового експерта ПРООН із залучення зацікавлених 

сторін, який також привітав всіх учасників засідання та детально розповів про НКПВУ. 

Головним завданням проєкту ПРООН є надання консультативної підтримки фінальним 

бенефіціарам НКПВУ з технічних, фінансових, антикорупційних та соціальних аспектів її 

реалізації. Одними з основних умов для виділення Європейським інвестиційним банком 

фінансування на реалізацію проєктів є наявність у кінцевих бенефіціарів Планів 

соціального менеджменту та дотримання екологічних та соціальних стандартів ЄІБ в 

процесі реалізації проєктів. Звернув увагу присутніх на тому, що сьогодні потрібно 

напрацювати документ – План соціального менеджменту для двох проєктів у м.Миргород, 

які відібрані для фінансування. Даний документ має включати в себе: оцінку екологічних і 

соціальних впливів і ризиків, список та план залучення зацікавлених сторін, 

комунікаційний план та план екологічного та соціального моніторингу. Доповідь була 

представлена у формі презентації. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Тетяна Усик, яка ознайомила з поточним станом впровадження проєктів. Вона 

сказала, що від міста буде реалізовано два проєкти в рамках НКПВУ. Перший проєкт по 

реконструкції будівлі Центру естетичного виховання (3 Пул НКПВУ) було подано до 

Мінрегіону у листопаді 2018 році. До 4 Пулу НКПВУ було подано ще один проєкт по 

реконструкції старої будівлі ЗОШ № 1. По цих двох проєктах розроблено бюджетні 

програми, які затверджені сесіями міської ради. Кінцевим бенефіціаром визначено відділ 

капітального будівництва Миргородської міської ради. За рахунок бюджету міста для 

реалізації проєктів передбачено співфінансування у розмірі 20% ПДВ, витрати на 

конвертацію валюти, страхування, додаткові кошти для реконструкції об’єктів. По обох 

об'єктах вже підписані Угоди з Міністерством фінансів України та Міністерством 

регіонального розвитку України. На найближчій сесії Миргородської міської ради ці два 



документи будуть затверджені. За проєктом реконструкції Центру естетичного виховання 

зроблено перерахунок вартості проєктно-кошторисної документації, і тому вартість 

будівництва буде дещо більшою, ніж за попередніми розрахунками. Тендер за цим 

проєктом поки що не розпочатий, оскільки Мінрегіон поки що не затвердив шаблон 

майбутнього договору на виконання робіт. 

Наталя Двигало доповіла, що відбувся тендер по проєкту реконструкції старої 

будівлі ЗОШ № 1. Участь прийняло 6 учасників. Наразі проводиться перевірка тендерної 

пропозиції першого учасника тендеру, термін якої завершується 30.10.2019. На кожного 

учасника дається термін для перевірки у 5 днів. Рішення тендерного комітету щодо 

розгляду поданих учасниками пропозицій оприлюднюються на сайті PROZORRO. 

Всеволод Яковлєв зазначив, що проєкти НКПВУ фінансує ЄІБ – найбільший 

інфраструктурний банк. Кошти, які виділяються – кредитні кошти, що надаються державі 

та підлягають поверненню. Саме тому, дуже важливо забезпечити прозорість процесу 

реалізації проєктів, ретельно ставитися до вибору підрядника, адже контракт на будівельні 

роботи з підрядником перевіряється і затверджується ЄІБ.  

Після цього, спільно з членами Робочої групи опрацювали розділ Плану «Оцінка 

екологічного і соціального впливу та ризиків». Члени робочої групи висловлювали своє 

бачення очікуваного впливу проєктів, відповідність екологічним і соціальним стандартам 

ЄІБ та пропонували заходи з управлінню впливом. Крім цього, активно обговорили 

ризики кожного з проєктів, їх рівні та заходи реагування на ризики. 

Члени Робочої групи активно працювали над Планом залучення зацікавлених 

сторін, визначили цільові групи таких сторін, а також як повинна бути організована 

співпраця із зацікавленими сторонами, хто може бути відповідальними особами за той чи 

інший напрямок соціального менеджменту. Детально розглянули роботу з пропозиціями 

та скаргами зацікавлених сторін, а також моніторинг за участі громадськості сторін та 

важливість оцінки завершального впливу проєктів. Розробили спільний список 

зацікавлених сторін. Розробили заходи екологічного та соціального моніторингу. 

Дмітрій Коваленко зосередив увагу присутніх на важливій складовій Плану 

соціального менеджменту – комунікаційному плані, відповідно до якого має 

здійснюватися регулярне інформування громадськості та інших зацікавлених сторін про 

хід реалізації проєктів. Учасники засідання окреслили заходи комунікації, які мають бути 

передбачені комунікаційним планом і відбуватися протягом реалізації проєктів. 

ВИРІШИЛИ: до 11 листопада 2019 р. завершити розробку Плану соціального 

менеджменту двох проєктів, що реалізовуються в рамках НКПВУ, погодити їх з кінцевим 

бенефіціаром, надіслати експертам на рецензування. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Всеволода Яковлєва, який зазначив, що вже прийнято розпорядження міського 

голови від 21 жовтня 2019 року № 62-р, яким створена Робоча група для супроводу 

проєктів в рамках НКПВУ та затверджено Положення про Робочу групу. До всіх 

присутніх на цьому засіданні членів Робочої групи його зміст доведено.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Тетяна Усик, яка зазначила, що для ефективного виконання положень Плану 

соціального менеджменту та відповідно до затвердженого Положення, з числа членів 

Робочої групи необхідно обрати спеціалістів: 

- із зв'язків з громадськістю та зацікавленими сторонами; 

- по роботі з пропозиціями та скаргами; 

- з екологічного та соціального моніторингу реалізації проєктів; 

- з управління ризиками. 



Запропонувала обрати: 

Спеціалістом із зв'язків з громадськістю та зацікавленими сторонами – Наталю 

Кондру, прес-секретаря Миргородської міської ради, члена Робочої групи. 

Голосували: "ЗА" - 15 чол. 

          "Проти" – 0 чол. 

          "Утрималося" – 0 чол. 

Спеціалістом по роботі з пропозиціями та скаргами – Наталію Двигало, головного 

спеціаліста відділу капітального будівництва, члена Робочої групи. 

Голосували "ЗА" - 15 чол. 

          "Проти" – 0 чол. 

          "Утрималося" – 0 чол. 

Спеціалістом з екологічного та соціального моніторингу – Сергія Михайленка, 

заступника міського голови, заступника голови Робочої групи. 

Голосували "ЗА" - 15 чол. 

          "Проти" – 0 чол. 

          "Утрималося" – 0 чол. 

Спеціалістом з управління ризиками – Олександра Гуржія, заступника міського 

голови, члена Робочої групи. 

Голосували "ЗА" - 15 чол. 

          "Проти" – 0 чол. 

          "Утрималося" – 0 чол. 

ВИРІШИЛИ: затвердити з числа членів Робочої групи по супроводу проєктів в 

рамках НКПВУ наступних спеціалістів: Наталя Кондра – спеціаліст із зв'язків з 

громадськістю та зацікавленими сторонами; Наталія Двигало – спеціаліст по роботі з 

пропозиціями та скаргами; Сергій Михайленко – спеціаліст з екологічного та соціального 

моніторингу;  Олександр Гуржій – спеціаліст з управління ризиками.  

3. СЛУХАЛИ: 

Тетяну Усик, яка зазначила, що відповідно до Положення про Робочу групу, в її 

складу необхідно створити моніторингову групу, в обов'язки якої буде входити 

моніторинг проєктів НКПВУ, збір та аналіз інформації, проведення візитів на об'єкти 

будівництва, звітування про поточні результати моніторингу, представлення Робочій групі 

рекомендацій по впровадженню заходів, оцінка екологічного та соціального впливу 

проєктів після їх впровадження. Моніторингова група працює згідно розробленого плану 

моніторингу. Нагадала, що детальні обов'язки моніторингової групи передбачені 

Положенням про Робочу групу для супроводу проєктів, та запропонувала створити 

моніторингову групу у складі: Сергія Михайленка, заступника голови Робочої групи, 

спеціаліста з екологічного та соціального моніторингу; Валентини Фененко, директора 



ЗОШ № 1 ім. П. Мирного, члена Робочої групи; Анжеліки Хоменко, директора Центру 

естетичного виховання, члена Робочої групи; Валентини Сидоренко, голови громадської 

організації «Діємо разом», члена Робочої групи. 

Голосували "ЗА" - 15 чол. 

          "Проти" – 0 чол. 

          "Утрималося" – 0 чол. 

ВИРІШИЛИ: створити моніторингову групу при Робочій групі для супроводу 

проєктів НКПВУ у складі: Сергія Михайленка, заступника голови Робочої групи, 

спеціаліста з екологічного та соціального моніторингу; Валентини Фененко, директора 

ЗОШ № 1 ім. П. Мирного, члена Робочої групи; Анжеліки Хоменко, директора Центру 

естетичного виховання, члена Робочої групи; Валентини Сидоренко, голови громадської 

організації «Діємо разом», члена Робочої групи. 

 

 

Заступник голови Робочої групи ______________ С.Ю. Михайленко 

Секретар Робочої групи ______________ В.В. Горбань 

 

 

  


