
 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ  

 Всеукраїнської дорожньої Асоціації 

на 2020 – 2023 р. р. 

 

 

 Всеукраїнська дорожня Асоціація Загальними Зборами Учасників Асоціації, участь 

в яких прийняли керівники Компаній-учасників, дотримуючись місії своєї діяльності – 

забезпечення інноваційного розвитку та прозорої конкуренції в дорожній галузі задля 

якості, безпеки та комфорту,  з метою дієвого та результативного досягнення поставлених 

цілей, затвердила Стратегію розвитку Асоціації на 2020 – 2023 р. р. з чіткими подальшими 

кроками та етапи. 

 

1. НАПРЯМОК ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ АСОЦІАЦІЇ 

 

Формати взаємодії: 

 створення та функціонування Комітетів за напрямками діяльності Асоціації; 

 координація діяльності Комітетів Асоціації, робочих груп, процесу обміну досвідом, 

впровадження спільних напрацювань тощо.; 

 організація внутрішніх заходів Асоціації, Загальних Зборів Учасників, круглих 

столів, робочих груп тощо; 

 

Співпраця: 

 аналіз проблемних питань Учасників Асоціації та розробка шляхів вирішення за 

допомогою Асоціації; 

 розподіл сфер відповідальності між Учасниками Асоціації задля дієвого захисту 

інтересів кожного та загального захисту прав Асоціації; 

 обмін досвідом між Учасниками Асоціації; 

 медіація при вирішенні спорів; 

 Асоціація як гарант у відносинах між учасниками дорожнього ринку.  

 

2. НАПРЯМОК РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ 

 

Рекламна діяльність: 

⮚ залучення до заходів, що ініціюються Асоціацією більшої кількості компаній; 

⮚ розміщення символіки Асоціації на техніці Учасників Асоціації; 

⮚ розміщення логотипів Учасників Асоціації (у т. ч. інтерактивних) на сайті Асоціації; 

⮚  розміщення логотипів Асоціації на сайтах Учасників Асоціації; 

⮚ реклама спільних проектів Асоціації з її Учасниками на сайті Асоціації; 

⮚ запрошення керівництва Асоціації при здачі (відкритті) об’єктів; 

⮚ розміщення стенду Асоціації на профільних виставках; 

⮚ об’єднання піар-відділів Учасників Асоціації. 



 

Медіа-портал: 

⮚ створення окремих сторінок Учасників Асоціації на сайті Асоціації з розміщенням 

відповідних матеріалів; 

⮚ створення закритого торговельного майданчика з метою пошуку партнерів. 

 

Залучення нових Учасників Асоціації: 

⮚ розробка Методичних рекомендацій стосовно залучення нових Учасників Асоціації; 

⮚ розробка системи бонусів Учасникам Асоціації за залучення нових Учасників; 

⮚ використання адміністративного ресурсу; 

⮚ створення та розвиток філій Асоціації; 

⮚ проведення координаційних нарад Комітетів Асоціації. 

 

Розвиток штату Асоціації: 

⮚ залучення грантів; 

⮚ надання додаткових платних послуг для Учасників Асоціації. 

 

3. НАПРЯМОК З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОСТІ  

 

Аудит профільного законодавства: 

⮚ формування Учасниками Асоціації проблемних питань в частині законодавчого 

регулювання дорожньої галузі; 

⮚ виокремлення прогалин профільного законодавства з питань, сформованих 

Учасниками Асоціації; 

⮚ обробка та аналіз Асоціацією отриманої інформації від Учасників Асоціації; 

⮚ вивчення та аналіз норм міжнародного профільного законодавства; 

⮚ розміщення на сайті Асоціації результатів проведеного аудиту профільного 

законодавства.  

 

Напрацювання пропозицій змін/доповнень профільного законодавства: 

⮚ спільні напрацювання в частині внесення змін до норм профільного законодавства з 

проблемних питань, сформованих Учасниками Асоціації; 

⮚ постійна безпосередня участь Учасників Асоціації у складанні та розробці норм, що 

регулюють державні будівельні норми, стандарти тощо; 

 

Розширення каналів впливу: 

⮚ участь Учасників Асоціації в дорадчих органах, створених при органах державної 

влади;  

⮚ сприяння створенню суттєвих квот Учасників Асоціації щодо участі в круглих 

столах, відповідних робочих групах, проектних офісах тощо. 

 

 

4. НАПРЯМОК ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ  

Співпраці: 

 розробка проекту Меморандуму з метою подальшого укладання з відповідними 

установами, організаціями тощо стосовно подальшої співпраці; 

 підготовка експертних висновків до профільних нормативно-правових актів; 

 проведення спільних нарад; 



 делегування Учасників Асоціації до складу громадських рад при органах влади; 

 

Аудит: 

 проведення аудиту особистих зав’язків Учасників Асоціації задля досягнення 

суспільних інтересів; 

 проведення аудиту дорожньої галузі задля напрацювання пропозицій щодо 

реформування галузі (децентралізація, залучення додаткового фінансування тощо); 

 

Контроль якості: 

 запровадження власної незалежної лабораторії задля здійснення неупередженого 

контролю якості; 

 впровадження сфери діяльності Асоціації в якості посередників вирішення спорів 

(за аналогом третейських судів) 

 

 

5. НАПРЯМОК СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Апробації нових технологій: 

⮚ створення переліку технологій, що використовуються у дорожній галузі та/або 

імплементовані в нормативно-правові акти з метою аналізу процедури апробації 

раніше не використовуваних технологій в України; 

⮚ виокремлення етапів процедури апробації нових технологій та розроблення 

пропозицій щодо її спрощення з огляду на міжнародний досвід; 

⮚ визначення переліку етапів апробації нових технологій, нормативно-правових актів, 

що регулюють дану сферу тощо задля виокремлення тих, що перешкоджають 

швидкому та дієвому впровадженню таких технологій; 

⮚ розробка та надання до органів, наділених відповідною компетенцією пропозицій 

щодо альтернативного (більш спрощеного, проте не менш дієвого) механізму 

впровадження нових технологій; 

 

Проведення експертиз: 

⮚ розробка порядку залучення іноземних експертів та/або напрацювань сфери новітніх 

технологій дорожньої галузі; 

⮚ ініціювання та проведення Асоціацією заходів з метою залучення таких експертів, 

вивчення процесів розробки, апробації технологій; 

⮚ проведення аналізу отриманої інформації, розробка обґрунтованих пропозицій задля 

подальшого внесення змін до норм профільного законодавства.  

 

 

 


