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Основні вимоги замовника до кінцевого результату роботи та
перспективи впровадження

Термін
виконання

1. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Визначити перелік нормативно-правових актів (далі - НПА) у галузі лісових ІV кв. 2017 138 Провести аналіз, правове дослідження та підготувати
Управління
пакет документів для врегулювання питання щодо експлуатації ресурсів України та, за необхідності, перелік тих НПА, що потребують ІV кв. 2018
вирубки зелених насаджень у смузі відведення доріг (далі - удосконалення. Розробити проект нормативно-правового акту щодо порядку
автомобільних доріг загального користування
УЕД), Відділ проведення вирубок зелених насаджень у смузі відведення автомобільних доріг
правової роботи, загального користування (з необхідними матеріалами для прийняття такого акту)
з визначенням підстав для вирубки, умов та особливостей вирубування дерев або
Відділ
інноваційного інших зелених насаджень у смузі відведення, їх стану та відновної вартості,
розвитку (далі - особливостей проведення вирубок для належної експлуатації автомобільних
доріг загального користування, інших потреб галузі. Забезпечити науковий
ВІР)
супровід до прийняття документів в установленому порядку. Впровадження – у
сфері дорожнього господарства під час організації та забезпечення
експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.
139 Провести аналіз і розробити пропозиції щодо концепції
та програми інформаційного забезпечення дорожнього
господарства на 2018-2022 роки

УЕД, ВІР

Провести аналіз виконання розпорядчих та інструктивних документів щодо ІV кв. 2017 інформаційного забезпечення дорожнього господарства. Виконати збір вихідних ІІ кв. 2018
даних для можливості формування концепції та програми інформаційного
забезпечення дорожнього господарства на 2018-2022 роки. Визначити завдання
та заходи, кількісні та якісні показники (індикатори) окремих завдань і заходів та
програми вцілому. Передбачити комплекс заходів для cтворення та
функціонування геоінформаційної системи керування станом автомобільних
доріг з метою централізації процесу інформатизації дорожнього господарства,
що повинно забезпечити прийняття об’єктивних управлінських рішень та
підвищення рівня поінформованості громадськості щодо стану і фінансування
автомобільних доріг. Підготувати пропозиції (пакет документів) щодо концепції
та програми інформаційного забезпечення дорожнього господарства. Роботу
виконати згідно вимог законодавства щодо державних цільових програм.
Забезпечити науковий супровід до прийняття документів в установленому
порядку. Впровадження - розроблення науково обгрунтованих пропозицій щодо
державної цільової програми інформаційного забезпечення дорожнього
господарства.
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Примітки

140 Провести дослідження та підготувати науково
УЕД, ВІР,
обгрунтовані пропозиції щодо реформування системи Департамент
кошторисного
ціноутворення
при
реалізації
плановодовгострокових
контрактів
на
експлуатаційне
фінансової
утримання
автомобільних
доріг
загального
діяльності,
користування
бухгалтерського
обліку та
звітності

141 Виконати аналіз та переглянути ГБН В.2.3-37641918552:2015 "Автомобільні дороги. Визначення класу
наслідків (відповідальності) та категорії складності
об’єктів дорожнього будівництва"

ВІР

Вивчити та проаналізувати вітчизняні нормативно-правові акти та нормативно- ІV кв. 2017 технічні документи з питань ціноутворення, провести аналіз кращих світових ІV кв. 2018
практик щодо механізмів визначення вартості послуг з експлуатаційного
утримання автомобільних доріг з урахуванням ринкових принципів для сприяння
підвищення конкуренції на ринку дорожніх робіт. За їх результатами підготувати
обгрунтовуючі матеріали та пропозиції щодо удосконалення чинних
національних та галузевих стандартів в частині системи кошторисного
ціноутворення в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, зокрема для
достовірного визначення очікуваної вартості таких послуг в залежності від
рівнів утримання. Впровадження - при експлуатаційному утриманні
автомобільних доріг загального користування на умовах контрактів тривалого
строку дії.

2. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
У зв’язку із набранням чинності 10.06.2017 Закону України «Про внесення змін ІV кв. 2017 до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної ІV кв. 2018
діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VII та скасуванням категорій складності
об’єктів будівництва, розробити методологічні підходи до визначення класу
наслідків (відповідальності). Виконати аналіз європейських та вітчизняних
підходів до визначення класів наслідків об'єктів будівництва. Розробити на
заміну ГБН національний стандарт (ДСТУ) щодо вимог до визначення класу
наслідків для об'єктів дорожнього будівництва. Положення документа узгодити
з вимогами чинних будівельних норм, нормативних документів та привести
викладення та оформлення до вимог законодавства з питань стандартизації та
національних стандартівУкраїни «Національна стандартизація». Провести
науковий супровід до прийняття документа. Впровадження – удосконалення
нормативної бази Укравтодору щодо проектування будівництва об'єктів
дорожнього господарства.
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142 Виконати аналіз та розробити зміни до СОУ 42.137641918-122:2014 та СОУ 42.1-37641918-038:2016

УЕД, ВІР

Виконати аналіз досвіду використання нормативних документів, які IV кв. 2017 встановлюють вимоги до комплексу робіт з інформаційного забезпечення ІII кв. 2018
дорожнього господарства та паспорту автомобільної дороги. Розробити Зміну №
1 до СОУ 42.1-37641918-122:2014 "Автомобільні дороги. Вимоги до комплексу
робіт з інформаційного забезпечення" з метою запровадження єдиного підходу
до визначення довжини автомобільних доріг загального користування
державного значення та їх складових та Зміну № 1 до СОУ 42.1-37641918038:2016 "Паспорт автомобільної дороги" з метою уточнення переліку
інформації щодо характеристик автомобільної дороги, які необхідно вносити в
електронний паспорт автомобільної дороги та уточнення вимог щодо порядку
збору такої інформації для оптимізації процесу паспортизації. Документ
розробити, викласти та оформити відповідно до СОУ 42.1-37641918-008:2016,
виконати науковий супровід до його прийняття в установленому порядку.
Впровадження
удосконалення
нормативно-технічної
бази
щодо
інформаційного забезпечення дорожнього господарства.

143 Провести дослідження та розробити національні
стандарти щодо експлуатаційних рівнів обслуговування
елементів автомобільних доріг та їх обгрунтування при
реалізації довгострокових контрактів на експлуатаційне
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування

ВІР, УЕД

На основі аналізу світового досвіду, вітчизняних і зарубіжних нормативно- ІV кв. 2017 технічних документів розробити національний стандарт (ДСТУ, настанову) з І кв. 2019
обґрунтування рівнів обслуговування (вимог з усунення дефектів) елементів
автомобільних доріг та національний стандарт (ДСТУ) щодо вимог до рівнів
обслуговування елементів автомобільних доріг державного і місцевого значення
при реалізації довгострокових контрактів на утримання автомобільних доріг за
принципом забезпечення їх експлуатаційного стану відповідно до нормативноправових актів, норм та стандартів. Метод обґрунтування рівнів обслуговування
елементів складових автомобільних доріг повинен враховувати заданий
(наявний) розмір фінансування робіт з експлуатаційного утримання
автомобільних доріг. Роботу виконати згідно вимог законодавства та
національних стандартів України «Національна стандартизація». Провести
науковий супровід до прийняття документів. Впровадження – створення
нормативної бази реалізації довгострокових контрактів з утримання
автомобільних доріг загального користування за принципом забезпечення їх
експлуатаційного стану, що повинно гарантувати досягнення нормативного
експлуатаційного стану доріг та забезпечення більш високого рівня безпеки
дорожнього руху при одночасній економії витрат.
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144 Виконати аналіз та привести МР Д.1.1-03450778854:2015 "Методичні рекомендації з оптимізації
проведення процедур закупівель дорожніх робіт" у
відповідність до вимог законодавства

Департамент
стратегії та
координації
роботи, ВІР

Виконати аналіз практики проведення закупівель Службами автомобільних доріг ІV кв. 2017 в областях, у тому числі досвід використання МР Д.1.1-03450778-854:2015. І кв. 2018
Забезпечити приведення положень методичних рекомендацій у відповідність до
Закону України "Про публічні закупівлі" та інших нормативно-правових актів,
будівельних норм та стандартів. Документ доповнити примірними формами
тендерної документації для проведення публічних закупівель дорожніх робіт
(нове будівництво, реконструкція, ремонти та експлуатаційне утримання) за
єдиною методологією. В новій редакції урахувати зміну в класифікації видів
ремонтів та переліках дорожніх робіт, зокрема вимоги ДСТУ "Автомобільні
дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання".
Документ розробити, викласти та оформити відповідно до СОУ 42.1-37641918008:2016, виконати науковий супровід до його затвердження в установленому
порядку. Впровадження - удосконалення нормативно-методичної бази з питань
закупівель у дорожньому господарстві.
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