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ПЕРЕДМОВА

1. Помічник мера Сеула

Республіка Корея спромоглася досягти неймовірних результатів, перетворившись з однієї з найбідніших країн у 1950-х роках 
на країну з розвиненою економікою. Ми постали з попелу Корейської війни, пройшли шлях демократичного становлення та 
подолали величезні національні виклики, пов’язані з корупцією та формуванням інституцій. Історія розвитку Кореї невід’ємно 
пов’язана з інноваційними підходами Сеулу до вирішення згаданих проблем. У такому історичному контексті мені випала нагода 
розповісти в цій публікацій про Систему прозорого будівництва, розроблену Муніципалітетом міста Сеул.
Із призначенням Пак Вонсуна на посаду мера, розкриття інформації та залучення громадян перетворились на основні напрямки 
політики Сеула. Головне управління інфраструктури Муніципалітету міста Сеул запровадило ефективне управління проектами 
державно-муніципального будівництва в місті Сеул та сприяло підвищенню прозорості в секторі будівництва за рахунок 
розкриття інформації щодо більшості проектів будівництва в реальному часі, що дозволяє громадянам отримувати інформацію 
про будівельні роботи в їх мікрорайонах.
У цьому контексті обмін інформацією щодо Системи прозорого будівництва в місті Сеул фактично означає розповідь про основні 
цінності та бачення, які покладаються в основу управління. Саме тому ця публікація та наш спільний проект із ПРООН щодо 
поширення інформації про розроблену систему серед держав-партнерів у всьому світі є свідченням мого особистого прагнення 
та прагнення Сеула до ефективного партнерства.
Ключовим елементом ефективної нейтралізації корупційних механізмів є створення та застосування систематичної та 
стандартизованої електронної системи управління для проектів державно-муніципального будівництва. У цьому сенсі поширення 
інформації щодо Системи прозорого будівництва в місті Сеул можна вважати практичним кроком у бік посилення ефективності, 
прозорості та підзвітності управління державно-муніципальним будівництвом у різних країнах.
Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб висловити свою вдячність ПРООН та Центру досліджень політики ПРООН за особливі 
партнерські відносини, які ми спромоглися побудувати в місті Сеул. Реалізація нашого спільного проекту щодо поширення 
інформації про Систему прозорого будівництва стала можливою завдяки постійній підтримці та величезній роботі Центру 
досліджень політики ПРООН у Сеулі. Я також хотів би подякувати за відмінну роботу співробітників Регіональних представництв 
ПРООН у країнах-партнерах, які доклали величезних зусиль, щоб забезпечити оформлення, переклад та поширення інформації 
про нашу систему національними мовами. І нарешті, але, безумовно, не в останню чергу, я хотів би подякувати пану Балажу 
Хорвату, Директору Центру досліджень політики ПРООН у Сеулі, а також співробітникам Центру досліджень політики ПРООН у 
Сеулі та Головного управління з питань інфраструктури м. Сеул за величезну роботу, що дозволила створити цю публікацію.

Ін-Сок Ко
Помічник мера міста Сеул та Начальник головного управління з питань інфраструктури м. Сеул



2. Директор Центру досліджень політики ПРООН у Сеулі (USPC)

Багато країн наразі постають перед спільною проблемою, пов’язаною з необхідністю підвищити ефективність та прозорість 
управління державно-муніципальним будівництвом. Це завдання відповідає Цілям сталого розвитку на період до 2030 року (№ 
9, 11 та 16), що були ухвалені міжнародною спільнотою минулого року. Досвід Сеула в реалізації ефективної системи управління 
за рахунок технічних рішень може реально знизити ризик корупції, а також із часом змінити глибинні відношення та підходи до 
роботи. Саме тому ми вирішили підготувати цю публікацію, щоб розповісти про основні технічні аспекти Системи прозорого 
будівництва м. Сеул, а також про політичний досвід та рекомендації щодо впровадження згаданої системи. Текст публікації 
поширюється не тільки серед держав-партнерів, але й серед інших держав, що можуть отримати користь від запропонованих 
рекомендацій.
У січні 2015 року Центр з питань політики ПРООН міста Сеул розпочав тісне співробітництво з Муніципалітетом Сеула з метою 
підбору, оформлення, перекладу та поширення досвіду та уроків, отриманих під час реалізації Системи прозорого будівництва від 
Уряду Сеула за рахунок реалізації програми Товариства з розробки рішень. Згадана програма передбачає спрямування роботи 
Центру в напрямку формування тристороннього співробітництва між Кореєю та державами-партнерами за рахунок глобальної 
мережі та національної присутності ПРООН. 
Проведення дебатів Сеул-2015, організованих за підтримки Міністерства закордонних справ Кореї, засвідчило наявність 
великого попиту на ефективні рішення (наприклад, система прозорого будівництва в місті Сеул). У грудні того ж року відбувся 
Міжнародний семінар із прозорості проектів державно-муніципального будівництва під патронатом уряду Сеула, який відвідали 
приблизно 70 експертів із понад 20 країн. З огляду на велику зацікавленість з боку відвідувачів семінару, співробітниками Центру 
було проведено процес ретельного відбору інформації для забезпечення подальших консультацій, а також пошук фінансування 
для вибору країн із трьох континентів. 
Як Директор Центру з питань політики ПРООН міста Сеул, я пишаюся тим, що наш центр робить власний внесок та сприяє 
поширенню інновацій та досвіду, які втілено в Систему прозорого будівництва м. Сеул. Ми висловлюємо слова вдячності на адресу 
Регіональних представництв ПРООН, що виконують аналогічну роль по відношенню до держав-партнерів. Я хотів би скористатися 
цією нагодою, щоб висловити свою подяку Ін-Сок Ко, помічнику мера Сеула, а також Юн Джан Янгу та Мйонг-я Чою від Головного 
управління з питань інфраструктури м. Сеул, які закладали основу наших партнерських відносин та зробили величезну роботу 
для завершення підготовки цієї публікації в співпраці з нашим Центром. Я хотів би висловити найщирішу вдячність Міністерству 
закордонних справ Кореї за підтримку нашого центру та спільну роботу в рамках Товариств із розробки рішень.

Балаж Хорват
Директор Центру з питань політики ПРООН міста Сеула
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Вступ та історична довідка

• Розвиток Республіки Корея відбувався за неймовірною траєкторією. Країні, що була зруйнована громадянською війною, 
знадобилось менше шістдесяти років, щоб перетворитись на одну з найбільш розвинених держав у світі. Прикладу цієї історії 
успіху охоче наслідуватимуть численні країни, що розвиваються.

• У той же час, будівельний бум через подібні темпи зростання призвів до виникнення низки проблем. Неякісна технологія 
будівельних робіт та відсутність чіткої системи технічного обслуговування та ремонту призвели до обрушення мосту Сонсу 
в Сеулі. Ця трагедія трапилася в 1994 році та забрала життя понад 50 осіб. Рік по тому, у 1995 році, незаконне використання 
землі та зведення добудови призвели до обрушення торговельного центру Сампунг, жертвами якого стали понад 1500 осіб. 

• Ці події засвідчили необхідність встановлення надійної системи обслуговування та ремонту. У відповідь на подібні виклики 
у сфері проектів будівництва громадських споруд, уряд Кореї ухвалив Спеціальний закон про контроль безпеки для 
громадських споруд, а також заснував Корейський інститут безпеки інфраструктури та технологій, який здійснює перевірку 
старих споруд на дотримання техніки безпеки, а також проводить ремонті роботи на об’єктах, які не відповідають вимогам 
безпеки.  

• Муніципалітет Сеула (МС) постійно вживає заходів, спрямованих на пошук ефективного способу протидії низькій якості 
будівельних робіт. Останнім досягненням у цій сфері стала поява Антикорупційної системи прозорого будівництва (АСПБ), що 
поєднала в собі передові інновації в сфері інформаційних технологій із процесом будівництва. Відтоді процес управління та 
проведення будівельних робіт став повністю відкритим для громадськості за рахунок використання кількох взаємопов’язаних 
систем.  

• Станом на 2012 рік Антикорупційна система прозорого будівництва від Муніципалітету Сеула представлена системою One-
PMIS (управління та реалізація проектів будівництва), системою інформування про стан будівництва (Allimi) (розкриття 
інформації щодо проектів будівництва), системою управління виплатами для субпідрядників (sPMS) (автоматизована 
система розрахунків із субпідрядниками) та електронною системою управління людськими ресурсами (E-HRM) (управління 
будівельним персоналом та преміюваннями).
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Етапи управління проектом будівництва 
громадських споруд

1-1. Етап планування до початку будівництва

1-2. Етап планування

1-3. Етап будівництва

1-4. Етап технічного обслуговування

Розділ 1
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Розділ 1. Етапи управління проектом будівництва громадських споруд
Етапи Механізм Суб’єкт Нормативна база

Планування

Концепція проекту Установа-замовник (центральний або місцевий уряд) • Закон про застосування 
будівельних технологій

• Закон про національне 
фінансування

• Закон про місцеве фінансування
• Закон про державно-приватні 

співтовариства у сфері 
інфраструктури

Техніко-економічного 
обґрунтування

Міністерство стратегії та фінансів 
Інститут розвитку Кореї

Принципова схема 
реалізації проекту Установа-замовник

Проектування

Закупівля та укладання 
контрактів

Установа-замовник та Агентство  
з питань державних закупівель • Національне договірне право

• Регіональне договірне право
• Закон про застосування 

будівельних технологій
• Закон про будівництво
• Нормативна база з питань екології
• Закон про протипожежну служб

Передескізний проект 
(контроль)

Компанія, відповідальна за технологію будівельних робіт 
(проектування та нагляд) 

Архітектурно-конструкторське бюро

Техноробочий проект 
(нагляд)

Компанія, відповідальна за технологію будівельних робіт 
(проектування та нагляд) 

Архітектурно-конструкторське бюро

Будівництво

Залучення підрядників Замовник та Агентство з питань державних закупівель • Національне договірне право
• Регіональне договірне право
• Закон про застосування 

будівельних технологій
• Рамковий закон про будівельну 

промисловість
• Закон про безпеку та охорону 

здоров’я на промисловості

Нагляд Компанія, відповідальна за технологію будівельних робіт

Будівництво Будівельна компанія (загальна, спеціалізована)

Оцінка Замовник та відповідні компанії

Технічне 
обслуго-
вування

Управління проектом по 
завершенні будівництва 

(Перевірка на 
дотримання техніки 

безпеки)

Корейський інститут безпеки інфраструктури  
та технологій 

Компанія, що спеціалізується на аналізі стану безпеки
• Рамковий закон про будівельну 

промисловість
• Спеціальний закон про контроль 

безпеки для громадських споруд
Технічне 

обслуговування
Компанія з управління житлово-експлуатаційними 

роботами
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Складові етапу «Будівництво» 

Примітка: Умовні позначення для процесу реалізації проектів будівництва громадських споруд (панування, проектування, будівництво та управління): 
 вказує на етап будівництва,   вказує на етап загального управління проектом за допомогою системи One-PMIS
 вказує на етап управління ходом будівництва, що передбачає періодичне звітування про хід виконання робіт (щоденне, щотижневе та щомісячне) 

Ро
зд

іл
 1

Етапи Поетапна робота

Придбання земельної 
ділянки та компенсація

• Примусове придбання приватних земель у муніципальну власність або придбання шляхом укладання 
договорів купівлі-продажу

• Придбання державної землі або укладання угоди про безоплатне користування

Оцінка контракту • Перевірка достовірності поданої оцінки витрат за техноробочим проектом

Замовлення на проектні 
роботи

• Замовлення проекту за розрахунковою вартістю на підставі оцінки контракту.
• Розрахункова вартість замовлення: сума чистих витрат (тобто вартість матеріалів, вартість робочої сили та 

інші витрати), прибутку та податків (ПДВ)

Залучення підрядників

• Розміщення оголошення про проведення торгів, проведення торгів та відбір переможця з використанням 
Національної системи електронних закупівель Кореї, представленої на сайті Управління з питань державних 
закупівель (G2b)

• Розміщення контракту за результатами оцінки виробничих потужностей (починаючи з учасників торгів, що 
запропонували мінімальну вартість)

Початок робіт • Подання звіту про початок робіт відповідно до вимогу контракту (із зазначенням плану-графіку робіт, плану 
забезпечення безпеки, плану природоохоронних робіт та плану управління якістю)

Конструктивні зміни
• Звітування про відхилення від початкового варіанту проекту (наприклад, збільшення або зменшення обсягів 

будівельних робіт або внесення змін до загального плану реалізації проекту)
• Визначення авансових виплат або внесення змін до тривалості будівництва

Управління будівництвом • Управління якістю, будівництвом, процесом, безпекою та охороною природи

Завершення робіт, 
перевірка та поетапна 

оплата

• Перевірка роботи та проведення виплат за виконані етапи проекту (тобто поетапна оплата  
по завершені робіт)

Оцінка будівельного 
проекту

• Оцінка будівництва (на момент завершення 90 % від планового будівництва, до кінця лютого наступного року)
• Критерії оцінки: загальна якість, технологія та хід робіт, будівництво, безпека, охорона природи, завершення 

будівництва, економія витрат та матеріальні збитки
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Етап планування до початку будівництва (концепція проекту,  
техніко-економічне обґрунтування та принципова схема реалізації проекту)

• До початку будівництва слід переглянути економічне обгрунтування та підготувати план проекту з урахуванням великої 
кількості різноманітних факторів: цілі проекту, відповідність містобудівним / урядовим планам та законам, вірогідні ризики, 
місцеві специфічні умови будівельного майданчика (підземна та надземна частини майданчика), пропозиції щодо обсягу та 
кошторису витрат, а також очікуваний прибуток. 

• Подальша реалізація проекту здійснюється на підставі комплексної оцінки техніко-економічного обґрунтування за 
економічними, фінансовими, технічними, соціальними та екологічними складовими проекту. Під час етапу планування 
здійснюється розробка плану управління проектом, а також ухвалення оптимальних рішень на підставі порівняльного 
аналізу запропонованих альтернатив. 

• Перед виділенням бюджету будівництва необхідно провести ретельну оцінку інвестиційних пропозицій по кожному окремому 
етапу проекту, зокрема проаналізувати вірогідні збіги та взаємодію з відповідними планами розвитку на національному 
та регіональному рівнях (середньострокові та довгострокові). Це дозволить зберегти прибутковість та ефективність 
інвестиційних витрат на реалізацію проекту.

• На завершення етапу планування установа-замовник (уряд Сеула) публікує офіційне повідомлення, що містить кінцеву 
редакцію плану проекту, а також визначає оптимальний шлях реалізації проекту з урахуванням його масштабу та 
характеристик.
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Етап планування (підготовка передескізного та техноробочого проекту,  
а також оцінка впливу на транспортний рух та навколишнє середовище)

• Передескізний проект розробляється на підставі техніко-економічного обґрунтування та опорних планів, а також містить 
креслення та технічну документацію проекту. Цей проект є відображенням оптимального рішення, що ґрунтується на 
результатах попереднього дослідження й аналізу та порівняльної оцінки різних складових проекту новобудови/установи: 
розмір, планування, конструкція, орієнтовні терміни та методика проведення будівельних робіт, а також кошторисна вартість. 
Перед-ескізний проект — це проектні рішення, що подаються на офіційне затвердження різних проектів. На даному етапі 
відбувається збір технічної інформації, наприклад, норми та умови проектування, що використовується на етапі розробки 
техноробочого проекту.

• Техноробочий проект розробляється на підставі передескізного проекту та містить більш детальний аналіз та порівняльну 
характеристику за наступними показниками: розмір, планування, конструкція, орієнтовні терміни та методика проведення 
будівельних робіт, а також кошторисна вартість.Крім того, на даному етапі відбувається розробка основних документів на 
проведення будівельних робіт та управління технічною експлуатацією, зокрема креслень, поверхових планів, технічних 
характеристик, будівельних завдань, а також документів щодо конструкції будівлі та вартості ремонтних робіт. 

• На етапі проектування замовник організовує проведення оцінки впливів, що дозволяє забезпечити прогнозування та аналіз 
очікуваного впливу будівельного об’єкта на обсяги, потік та безпеку транспортного руху в межах району впливу згаданого 
об’єкта. За результатами оцінки вживається низка заходів, що мають на меті максимальне вирішення подібних проблем. Крім 
того замовник організовує проведення оцінки впливу на оточуюче середовище. Згадана оцінка проводиться до початку 
роботи над бізнес-планами будівництвами та містить оцінку потенційного впливу проекту на оточуюче середовище. За 
результатами оцінки можуть вживатись додаткові заходи екологічного спрямування, що мають на меті створення безпечного 
та екологічного середовища для мешканців об’єкта будівництва. 
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Етап будівництва (земельна компенсація, оцінка контракту,  
укладання контракту на реалізацію проекту)

• У більшості випадків уряд Сеула (далі — установа-замовник) є замовником масштабних проектів будівництва (наприклад, 
дороги, залізничні шляхи та мости), що призводить до виникнення конфліктів із об’єктами в приватній власності. У такому 
випадку, уряд Сеула вступає у перемовини з землевласниками та/або вживає правових заходів, спрямованих на отримання 
необхідної власності в обмін на певну компенсацію. Це важливий крок на шляху до отримання фізичного простору, 
необхідного для проведення будівельних робіт.

• У випадку з Сеулом уряд завжди проводить обговорення розрахунку витрат з огляду на запропоновані креслення перед тим, 
як розмістити фактичне замовлення на розробку проекту. Обговорення має на меті встановити та попередити ухвалення 
надмірного кошторису витрат через, наприклад, відмінності в робочих кресленнях або кількісних показниках, помилки в 
розрахунках одиниці витрат або завищену вартість будівельних матеріалів. По завершенні подібного процесу, розрахункова 
вартість проекту може зменшуватись на 8-10 % відносно початкової пропозиції. 

• Після розміщення замовлення на реалізацію проекту подальші закупівлі відбуваються через корейську національну 
систему електронних закупівель (KONEPS). При цьому інформація щодо проведення торгів та вибору переможця одразу 
публікується на офіційному сайті системи електронних закупівель. Корейська національна система електронних закупівель, 
що використовується для реалізації всіх будівельних проектів на території Сеула, дозволяє підвищити прозорість процесу 
розміщення державного замовлення та укладання контрактів, а також зменшує навантаження на співробітників, які 
супроводжують підписання контрактів. Переможець торгів отримує можливість укласти контракт по завершенні процесу 
перевірки/оцінки на дотримання певних стандартів відповідності (наприклад, спроможність компанії реалізувати проект, 
досвід реалізації попередніх проектів та надійність).
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Етап будівництва  
(початок будівництва, реєстрація в системі one-PMIS, конструктивні зміни)

• Після підписання контракту на реалізацію проекту підрядник зобов’язується подати звіт про початок виконання робіт, 
передбачений технічною документацією для укладення договору підряду. Усі звіти про початок виконання робіт мають 
містити наступну інформацію:

• 

• 

• 

• 

• 

 

• Протягом 7 діб із моменту подання звіту про початок проведення робіт підрядник має зареєструвати користувачів та 
завантажити основні документи (наприклад, графік робіт) в систему One-PMIS (Сеул). Таким чином, подальше звітування 
підрядника щодо управління проектом та ходу виконання робіт здійснюється через систему One-PMIS (використання системи 
One-PMIS передбачається в якості особливої вимоги при укладанні контрактів на проведення будівельних робіт у Сеулі та 
здійснюється відповідно до інструкції по роботі з системою One-PMIS). 

• Забудовник (тобто Сеул) може допускати внесення обґрунтованих змін до оригінального проекту будівельних робіт у 
процесі їх проведення в разі виникнення непередбачуваних обставин, збільшення або зменшення обсягу будівельних 
робіт або внесення змін до загального плану реалізації проекту. Водночас забудовником не допускається внесення істотних 
змін до проекту, що передбачають повний перегляд початкової мети та характеристик проекту. У такому випадку керівник 
будівельних робіт має розмістити нове замовлення, що передбачатиме розробку нового проекту. 
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• Звіт про призначення будівельних інженерів на місці проведення робіт

• Графік роботи (для звітування про стан реалізації процесу / стан роботи)

• Плани забезпечення безпеки, охорони природи та управління якістю 

• Плани мобілізації ресурсів (кількість ресурсів та трудових витрат для завершення процесу)

• Зображення будівельного майданчика (до початку будівельних робіт)

• Інша інформація за вказівкою менеджера по контрактам
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Етап будівництва 
(поетапна оплата — завершення проекту — оцінка)

• У процесі будівництва підрядник може вимагати отримання часткової (поетапної) оплати по завершенні окремих етапів 
проекту. В разі отримання подібного запиту, забудовник (тобто Сеул) проводить відповідні консультації з наглядовими 
установами з урахуванням поданої документації та результатів інспектування будівельного майданчика. Якщо проведені 
роботи відповідають оригінальному проекту та стандартам якості, забудовник схвалює запит та здійснює обов’язкові виплати.  

• По завершенні будівництва забудовник здійснює остаточну перевірку та оцінку виконаних робіт з метою визначення 
відповідності кінцевому проекту та задоволення всіх вимог контракту. Якщо результати оцінки свідчать про успішне 
виконання роботи, забудовник ухвалює рішення щодо проведення остаточної (кінцевої) оплати.

• Відповідно до вимог Закону про застосування будівельних технологій Республіки Корея, перевірка об’єктів будівництва 
забудовниками має проводитись від моменту завершення 90 % проектних робіт до кінця лютого наступного року після 
завершення проекту, якщо вартість такого проекту перевищує 10 мільярдів вон. Критерії, за якими оцінюється проект 
будівництва, поділяють на основні категорії:  управління якістю,  управління процесом,  управління будівництвом,  
 управління безпекою,  управління навколишнім середовищем,  ступінь завершеності будівництва,  економія витрат, 
 матеріальні збитки (для кожної із зазначених категорій визначено додаткові критерії якості). Результати оцінки подаються 
до Міністерства земель, інфраструктури й транспорту Республіки Корея, що отримує звіти про оцінку будівельних проектів 
з усієї країни.  
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Етап технічного обслуговування  
(перевірка безпеки та ремонтні роботи)

• Контракти на проведення будівельних робіт у Сеулі містять положення щодо встановлення періоду гарантійної 
відповідальності (відносно ремонтних робіт по завершенні проекту будівництва). Більше того, положеннями національного 
договірного права встановлюються терміни гарантійної відповідальності для кожного окремого типу будівництва. З огляду 
на зазначені договірні зобов’язання, підрядник має отримати гарантійний лист від організації-гаранта проведення ремонтних 
робіт та надати його замовнику. У разі проведення ремонтних робіт, підрядник зобов’язаний перерахувати замовнику (тобто 
уряду Сеула) певну суму коштів, що розраховується за наступним принципом: добуток вартості контракту та відсоткової 
ставки за депозитом на організацію ремонтних робіт (визначається в контракті). 

• Якщо підрядник не виконує ремонтні роботи, передбачені положеннями гарантійного зобов’язання на запит замовника, 
відповідна сума коштів стягується з депозиту на організацію ремонтних робіт на користь Сеула. Крім того, маючи гарантійний 
лист від організації-гаранта проведення ремонтних робіт, Сеул може направити запит на проведення ремонтних робіт 
безпосередньо на адресу даної організації. 

• Спеціальний закон про контроль безпеки для громадських споруд Республіки Корея передбачає проведення регулярних 
перевірок на дотримання техніки безпеки на етапі технічного обслуговування по завершенні будівництва. Перевірки на 
дотримання техніки безпеки можуть набувати форми «детальної перевірки» та «детальної перевірки на дотримання техніки 
безпеки». Графік проведення перевірки залежить від поточного рівня безпеки споруди.  
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Огляд системи One-PMIS та системи 
інформування про стан будівництва Allimi

Розділ 2
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Розділ 2. Огляд системи One-PMIS та системи інформування  
про стан будівництва Allimi 

Схема взаємозв’язку між користувачами системи One-PMIS та Allimi 

Веб-
сервер 2

Веб-
сервер 1

IBM P770

ПІДРЯДНИК

ПІДРЯДНИК,
ІНЖЕНЕР

ІНТЕРНЕТ

Вхід в систему

Раскрытие 
информации 
в режиме реального 
времени

Вхід в систему

ЧИНОВНИК, 
КЕРІВНИК

ГРОМАДЯНИ

КЕРІВНИК
ПРОЕКТУ

ПМС

Відправка
інформації

Здвоєна
Веб-

сервер 2
Веб-

сервер 1

HP RX8640

Здвоєна

Сервер 
БД 2

Сервер 
БД 1

Здвоєна

Система електронного обміну документами

Потік операцій / Система управління документами

Організація, пов'язана з будівництвом

Режим проектів 
One-PMIS

One-PMIS

Режим
адміністратора 

One-PMIS

Стандартний секретний код

Внутрішня мережа Зовнішня мережа

Доступ 
до інформації

Забезпечення
зворотного зв'язку

Подання
і запит

Внутрішня мережа

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Allimi

ГРОМАДЯНИ

Зберігання
Веб-

сервер 2
Веб-

сервер 1

Здвоєна
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Огляд системи One-PMIS та системи інформування 
про стан будівництва Allimi

• Єдина система управління проектами в Сеулі (One-PMIS) використовується для сприяння систематичному та ефективному 
управлінню будівельними проектами. Система дозволяє користувачам здійснювати контроль над будівельними матеріалами, 
робітниками та обладнанням у режимі реального часу.

• Тоді як традиційний спосіб звітування в друкованому вигляді потребує постійного редагування та зберігання величезної 
кількості документів, що накопичуються під час виконання проекту, використання системи One-PMIS дозволяє скоротити 
обсяг зайвої паперової роботи за рахунок підтримання можливості постійної реєстрації/завантаження, редагування та 
зберігання документів, що зберігаються на відповідному сервері безпосередньо через систему Інтернет. Це дозволяє 
учасникам проекту ефективно обмінюватись найбільш актуальною інформацією. 

• Досвід використання системи One-PMIS в Сеулі засвідчив підвищення ефективності комерційної діяльності та процесу 
управління, а також сприяння створенню більш прозорої системи взаємовідносин між органами управління (відповідальними 
особами зі складу уряду Сеула) та підрядниками. 

• Деяка інформація (за умови задоволення критеріїв відкритості даних), що зберігається в системі One-PMIS, автоматично 
передається на сайт системи інформування про стан будівництва (Allimi) і використовується для інформування громадськості.

• Вся інформація в системі One-PMIS проходить аналіз та включається до загальної інформації по Сеулу. Це дозволяє отримати 
важливі статистичні дані, а також сприяє формуванню політики та проведенню заходів, спрямованих на покращення 
будівництва громадських споруд у Сеулі. 

Огляд системи One-PM
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Огляд сеульської системи інформування про стан будівництва 
(Allimi — Корейська версія) 

• Платформа Allimi (Сеул) була утворена для зберігання відкритої інформації, а також забезпечення інтерактивного 
інформування населення Сеула про стан реалізації проектів будівництва громадських споруд. У перекладі з корейської слово 
Allimi означає «інформувати» або «повідомляти».

• Система Allimi дозволяє отримати повний пакет інформації щодо будівельних проектів у Сеулі (за встановлену плату). Система 
оздоблена цифровою картою на базі географічної інформаційної системи міста Сеул, що дозволяє інформувати громадськість 
щодо загальних характеристик проекту та надавати візуальну інформацію з будівельного майданчика: точне розташування 
будівельного майданчика, тривалість реалізації проекту, загальна вартість проекту з розподілом витрат за призначенням, 
темпи проведення робіт, стан робіт, а також періодичні фото з місця проведення робіт. У свою чергу, громадськість може 
надіслати власні коментарі або ставити питання щодо окремих будівельних проектів на підставі отриманої інформації та 
отримати відповідь через соціальні мережі в Сеулі (наприклад, Facebook, Twitter) у режимі реального часу.

• На даний момент система Allimi містить інформацію щодо 2600 будівельних проектів у Сеулі. Для кожного проекту надається 
14 типів даних, які отримують з Єдиної системи управління проектами в Сеулі (One-PMIS) у режимі реального часу:  
 тривалість будівельних робіт;  бюджет;  обсяги;  темпи;  щотижневі звіти про хід виконання робіт;  фотографії з 
місця проведення будівельних робіт;  основні учасники проекту;  контактна інформація керівників проекту (замовник, 
підрядник та компанія, що здійснює технічний нагляд); інформація щодо основного договору та договору з субпідрядниками, 
а також стан проведення виплат;  зміни до загального плану реалізації проекту;  продовження терміну будівельних 
робіт;  коментарі громадян за результатами спостереження за місцем проведення робіт;  штрафні санкції, накладені на 
підрядників; та  документація про затвердження проекту. 

• Лише протягом 2015 року, офіційний сайт системи Allimi відвідало 164 419 осіб (5 867 осіб відвідали мобільну версію сайту).  
16 червня 2016 року система Allimi (Сеул) отримала Технологічну премію Республіки Корея за особливий внесок у справу 
інформування громадськості, захисту суспільних інтересів та створення суспільно-важливого продукту. Рішення про 
нагороду приймається на підставі добровільної оцінки різних громадських ініціатив із боку журналістів, науковців та 
експертів громадянського суспільства. У цьому контексті отримання нагороди та збільшення кількості користувачів системи 
Allimi свідчить про позитивне сприйняття громадянами ініціативи, що передбачає розкриття будівельної інформації через 
платформу Allimi.

Огляд сеульської системи інформування про стан будівництва 
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Категорії інформації, яка надається через Allimi

Категорії інформації, яка надається через Allimi

Ро
зд

іл
  

2

Огляд будівництва Деталі контракту Статус оплат Фото майданчиків 

Назва проекту, період 
будівництва, статус 

виконання, інформація 
про замовника, керівника 

проекту та головного 
підрядника

Сума контрактів з 
генеральним підрядником 

та субпідрядником 

Історія фактичних 
платежів від забудовника 

генеральному підряднику, 
а також від генерального 

підрядника субпідряднику 

Фотографії, зроблені для 
щотижневих звітів 

Веб-камера Інформація про 
зацікавлених сторін Інша важлива інформація Перелік штрафів та санкцій 

Люди можуть спостерігати 
за зображеннями в 

режимі реального часу 
(для будівельних проектів 

загальною вартістю 
понад 10 мільярдів 

південнокорейських вон) – 
не підтримується з червня 

2015 року 

Ім’я та посади осіб, 
відповідальних за 

будівництво (замовник, 
керівник проекту, 

генеральний підрядник, 
субпідрядник)

Документи та звіти про 
плани будівництва, 

проектним змінам та змінам 
строків реалізації проекту 

Перелік штрафів та санкцій, 
накладених на керівників 

проекту, підрядників та 
робітників 
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Категорії інформації – Огляд будівництва  

Ро
зд

іл
  

2

Загальний  
період     

Назва проекту 
Зв’яжіться з Мерією Сеулу 
через Feacebook/Twitter 

Зареєструйтеся для 
відвідання майданчика 

Розташування будівельного майданчика 

Строки будівництва 

Масштаб будівництва 

Контактна інформація підрядника 

Контактна інформація керівника 
проекту 

Контактна інформація особи, яка здійснює 
контроль зі сторони Мерії Сеулу  

Вартість будівництва та сума контракту 

Минулий  
період    

Статус виконання 
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Категорії інформації – Інформація про контракти 

Ро
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Генеральний 
підрядник – статус

Ви можете отримати доступ до інформації про контракти 
(генеральних підрядників та субпідрядників)

Контрактна 
фаза 

Назва 
субпідрядника 

Назва генерального 
підрядника 

Контрактна фаза 

Сума контракту 

Сума контракту 

Інтервал часу 

Інтервал часу 

Субпідрядник – статус
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Категорії інформації – Статус платежу

Ро
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2

Платіж генеральному 
підряднику – статус

Ви можете отримати доступ до інформації про статуси 
платежів генеральним підрядникам та субпідрядникам 

Назва генерального 
підрядника

Контрактна 
фаза   

Сума контракту  

Сума контракту  Назва 
контракту

Назва 
субпідрядника

Сума платежу  

Сума платежу  

Дата платежу  

Дата платежу

Платіж субпідряднику – статус
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Категорії інформації – Фотографії будівельних майданчиків  
(взяті зі щотижневих звітів)Ро

зд
іл

  
2

Тут Ви можете отримати доступ до фотографій з будівельних майданчиків 

Назва 
фотографії 
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Категорії інформації – Інформація про учасників проекту 
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Замовник 

Генеральний 
підрядник 

Наглядова 
група 
(наприклад, 
інженери-
консультанти)

Категорія учасника Назва організації Посада в організації Ім’я
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Категорії інформації – Інша релевантна інформація та перелік 

Ро
зд

іл
  

2

Тут Ви можете отримати доступ до іншої релевантної інформації  

Назва документу,  
що завантажується

Продовження строків будівництва

Продовження строків будівництва

Проектні зміни

Проектні зміни

Фаза змін
Пояснювальний 

коментар до зміни
Очікувана дата 

завершення (до зміни)
Очікувана дата 

завершення (після зміни) П
ро

до
вж

ен
і 

ст
ро

ки

Додатки        
Дата 

реєстрації 

Затверджені 
документи     

Затверджені 
документи     

Штраф, накладений 
на підрядника 

Штраф, накладений 
на підрядника 

Переглянути  
дані       

Завантажити  
дані 
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Категорії інформації – Інша релевантна інформація та перелік 

Ро
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Назва підрядника Тип штрафу   Номер штрафу

Дата 
прийняття 

рішення Штрафні очки Більш детально 

Продовження строків будівництва

Продовження строків будівництва

Всі 
результати

Публічна 
інформація

Частково відкрита для 
публіки інформація

Закрита 

Проектні зміни

Проектні зміни

Назва документу
Департамент, який 

реєструє інформацію 
Назва 

реєстру
Дата 

реєстрації

Затверджені 
документи

Затверджені 
документи

Штраф, накладений 
на підрядника 

Штраф, накладений 
на підрядника 
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Питання / скарги  / пропозиції від громадян 
(розділ «Спитайте заступника міського голови»)Ро

зд
іл

  
2

«Спитайте заступника 
міського голови»

Питання / скарги  / 
пропозиції від громадян

Клацніть, щоб розмістити 
запит / коментар 

Відповідь менеджера 



Система прозорого будівництва м. Сеул для ефективного та прозорого державного управління будівництвом

32



Система прозорого будівництва м. Сеул для ефективного та прозорого державного управління будівництвом

33

Робочий процес у системі One-PMIS

Розділ 3
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Розділ 3. Робочий процес у системі One-PMIS

          ЕТАП       КАТЕГОРІЯ КОРИСТУВАЧІВ           ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

1

3

5

7

2

4

6

Реєстрація користувачів, Реєстрація проекту
Підключення користувачів до проекту

Управління проектом (Звітування про хід 
виконання робіт  Схвалення  Перевірка)

Реєстрація та пошук документів

Реєстрація схеми забудови в системі 
One-PMIS

Плани та терміни реалізації проекту
(огляд графіка проведення робіт)

Розпорядження щодо проведення робіт  
від Сеула та Звіти про проведену роботу від 
підрядників та наглядових установ 

Оцінка діяльності (за напрямками  
проектування, будівництва та контролю)

Підрядник, наглядова установа 
та замовник (Сеул)

Всі

Всі

Підрядник

Підрядник

Всі

Замовник (Сеул)

Після підписання контракту на 
проведення будівельних робіт 

Щоденно, Щотижнево,
Щомісячно

По мірі надходження

Після остаточної перевірки

Після подання звіту про початок 
виконання робіт

По мірі надходження

По завершенні 30 %, 60 % 
 та 95 % проекту
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Робочий процес в системі One-PMIS

• Етап 1: Користувачі: підрядник, наглядова установа та замовник/забудовник (уряд Сеула).

Система One-PMIS пов’язана з Системою державних (урядових) закупівель Республіки Корея, що містить всю 
інформацію щодо контрактів. Таким чином, базова інформація про проект (наприклад, найменування, авансові 
виплати, плановий термін завершення робіт) з електронної системи закупівель автоматично передається 
та реєструється в системі One-PMIS. Згодом користувачі системи One-PMIS вводять додаткову інформацію 
(наприклад, місцерозташування на карті географічної інформаційної системи, завдання проекту, огляд та обсяги 
будівництва) для завершення процесу реєстрації. При цьому користувачі переадресуються на відповідні проекти. 

• Етап 2: Підрядник реєструє графік проведення робіт після затвердження Сеулом. 

• Етап 3: Підрядник забезпечує реалізацію проекту та подає регулярні звіти про хід виконання робіт (щодня, щотижня та 
щомісяця) через систему One-PMIS. Звіт про хід виконання робіт містить інформацію щодо обсягу виконаних робіт, 
а також кількості співробітників, матеріалів та обладнання, що використовуюся на кожному етапі будівельних 
робіт протягом встановленого періоду.

Примітка: Законодавство Республіки Корея передбачає подання звітів про хід виконання робіт (для будівельних проектів) окремо від 
інтерактивного звітування. Таким чином, Сеул сприяє систематизації звітування про хід виконання проектних робіт за рахунок створення 
електронних версій звітів у системі One-PMIS. Після затвердження звіту про хід виконання робіт керівником проекту в системі One-PMIS, 
подальший перегляд звіту через систему One-PMIS може здійснюватись відповідними співробітниками в Сеулі (представники забудовника/
замовника). 

Ро
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Поетапна характеристика робочого процесу в системі One-PMIS (1)
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Робочий процес в системі One-PMIS

• Етап 4: Система One-PMIS дозволяє користувачам розміщувати офіційні інструкції (зокрема розпорядження щодо 
реалізації проекту) з огляду на дії підрядників або наглядових установ, що подають звіти про власну діяльність в 
інтерактивному режимі. 

• Етап 5: Система One-PMIS має достатньо місця для зберігання даних, що завантажуються підрядником, наглядовою 
установою та забудовником (зокрема урядом Сеула). 

Це дозволяє користувачам завантажувати або шукати будь-яку інформацію в будь-який час. Таким чином, система 
One-PMIS перетворюється на оптимальну платформу для обміну останньою інформацією в інтерактивному 
режимі.

• Етап 6: Оцінка проекту посадовими особами в Сеулі проводиться на трьох етапах реалізації проекту будівництва (30 %, 
60 % та 95 %). Система One-PMIS містить інформацію про результати проведення оцінки на зазначених етапах по 
кожному будівельному проекту в Сеулі. Цінність подібної інформації (записи про проведення оцінки постійно 
зберігаються в системі) з часом зростає, оскільки решта користувачів може використовувати такі дані за приклад 
(наприклад, для пошуку оптимальної моделі проекті або вивчення досвіду). 

• Етап 7: Про завершенні остаточної перевірки зведеної будівлі/установи підрядник завантажує схему забудови до системи 
One-PMIS. Ці схеми проходять перевірку в Сеулі, по завершенні якої здійснюється остаточна виплата.

Ро
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Поетапна характеристика робочого процесу в системі One-PMIS (2)
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Структура системи One-PMIS:  
Головне меню та категорії

4-1. Огляд проекту

4-2. Контроль за ходом робіт

4-3. Звіт про хід робіт

4-4. Управління безпекою

4-5. Управління проектною документацією

4-6. Історія та управління записами

4-7. Функція пошуку та повідомлень

Розділ 4
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Розділ 4. Структура системи One-PMIS: Головне меню та категорії

• Система One-PMIS для реєстрації даних щодо будівництва громадських споруд у Сеулі містить різні категорії та меню залежно 
від типу проекту та користувачів. Виділяють два режими роботи системи залежно від типу користувача: «Адміністративний 
режим» та «Підприємницький режим». Залежно від обсягів та тривалості проекту в режимі «Підприємницький режим» 
користувач може обирати «Режим довгострокового проекту» або «Режим короткострокового проекту».

• Адміністративний режим: Цей режим роботи призначений виключно для співробітників уряду Сеула. У цьому режимі система 
дозволяє офіційним особам Сеула виконувати різні функції в якості замовника (зокрема забудовника). Програма дозволяє 
уряду отримувати доступ до інформації щодо всіх будівельних проектів у межах відповідної юрисдикції, не обмежуючи 
доступ окремими проектами.

• Підприємницький режим: У цьому режимі здійснюється налаштування системи One-PMIS під конкретний проект. При цьому 
доступ до системи в даному режимі надається замовнику, керівнику будівельного проекту та підрядникам (влада Сеула 
отримує доступ до всіх можливостей системи One-PMIS в адміністративному або підприємницькому режимах після реєстрації 
в системі). Залежно від обсягів та тривалості проекту в режимі «Підприємницький режим» існує можливість додатково обрати 
«Режим довгострокового проекту» або «Режим короткострокового проекту». 

Адміністративний  
режим

Підприємницький  
режим

Замовник (забудовник — 
уряд Сеула)

Замовник, наглядові 
установи будівельного 
проекту та підрядники

Режим 
довгострокового 

проекту

Режим 
короткострокового

проекту

Контракти загальною  
вартістю понад 1 мільярд 

південно-корейських вон або 
тривалістю понад 12 місяців

Проекти тривалістю
не довше порогового значення 

для довгострокового
режиму
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Структура системи One-PMIS: Головне меню та категорії

• Муніципалітет Сеула розробив структуру системи One-PMIS для будівництва громадських споруд таким чином, щоб 
забезпечити її оптимізацію з огляду на особливості кожного користувача або проекту, що дозволяє підвищити зручність її 
використання. Чіткий розподіл системи залежно від типу користувача або проекту дозволяє зменшити кількість помилок при 
роботі з системою, а також підвищити захищеність системи.

Примітка: З метою поширення Системи прозорого будівництва на міжнародній арені урядом Сеула було ухвалено рішення 
щодо спрощення структури системи One-PMIS (впровадження поточної системи з усіма наявними категоріями та меню може 
створити проблеми для зовнішніх партнерів з огляду на надмірну кількість інформації та складність в опануванні). Отже 
було обрано 7 основних категорій та 24 меню. Детальна інформація та функції по кожній категорії та меню наводиться далі.  
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Структура системи One-PMIS: Головне меню та категорії

Ро
зд

іл
  

4

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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4-
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Огляд проекту

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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Огляд проекту

• Це меню дозволяє отримати загальну інформацію про кожен проект будівництва громадських споруд в Сеулі. Співробітники 
уряду Сеула можуть знайти кожне місце проведення будівельних робіт на цифровій карті. 

• Наявність автоматичного з’єднання системи One-PMIS із корейською національною системою електронних закупівель (KO-
NEPS) дозволяє отримувати основну інформацію щодо процесу закупівель по кожному проекту будівництва. Через певний 
час замовник (уряд Сеула) зобов’язаний внести додаткову інформацію (наприклад, розташування будівельного майданчика, 
обсяг проекту, тип підряду та учасники проекту) в систему One-PMIS у ручному режимі. Будь-яка завантажена інформація 
може бути змінена або оновлена в будь-який час.

• Уряд Сеула може відслідковувати та здійснювати управління контрактами на проведення будівельних робіт, а також 
опікуватись питаннями оплати (наприклад, вартість контракту, термін дії контракту та стан субконтрактів).

• Додаткова фінансова інформація про кожен проект будівельних робіт (зокрема субконтракти та виплати за субконтрактами) 
надходить до системи One-PMIS за рахунок наявності автоматичного підключення до Електронної системи фінансового 
управління уряду Сеула («e-HOJO» у перекладі на корейську) та Автоматизованої системи управління виплатами для 
субпідрядників (sPMS).

Стан реалізації проекту  Відкритий доступ через систему Allimi

Стан реалізації контракту  Відкритий доступ через систему Allimi
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Огляд проекту

• Це меню забезпечує централізоване управління всіма учасниками проектів, що зареєстровані в системі One-PMIS. Після 
завершення реєстрації користувача в системі One-PMIS з подальшим підключенням до певного проекту, такий користувач 
автоматично з’являється в даному меню на сторінці для відповідного проекту. При цьому система показує принаймні трьох 
відповідальних суб’єктів по кожному проекту (зокрема замовник, наглядова установа та підрядник), однак передбачає 
можливість виведення інформації щодо додаткових суб’єктів. Замовник (офіційний представник уряду, який здійснює 
управління проектом) може призначити трьох відповідальних осіб по кожному проекту, які будуть відображатись на 
офіційному сайті системи Allimi. Таким чином, звичайні громадяни можуть ознайомитись із переліком відповідальних осіб, а 
також отримати їх контактну інформацію.

• Із метою сприяння процесу управління будівельними майданчиками за різними проектами урядом Сеула було ухвалено 
рішення про встановлення двох веб-камер на кожному майданчика, де проводиться будівництво громадських споруд. Це 
дозволило менеджерам будівельних проектів у Сеулі отримувати зображення з кожного будівельного майданчика в режимі 
реального часу, а також економити власний час за рахунок відсутності потреби в особистому відвідуванні будівельного 
майданчика. 

• Встановлені веб-камери наразі дозволяють наближувати та віддаляти зображення, а також обертати камеру вгору-вниз або 
вліво-вправо. Високоякісні зображення, отримані за рахунок використання сучасних веб-камер, дозволяють підвищити 
прозорість управління будівельними роботами та зменшити навантаження на наглядову установу з боку замовника.

• З появою системи One-PMIS офіційна влада Сеула забезпечувала публікацію зображень із подібних веб-камер, що 
передавались на сайт системи Allimi за рахунок автоматичної передачі даних, та отримувала позитивний зворотній зв’язок 
із боку громадян. Однак у червні 2015 року національний уряд вирішив припинити надання зазначеної послуги через 
побоювання щодо порушення права на захист персональних даних. 

Організація  Відкритий (частково) доступ через систему Allimi

Веб-камера  (Наразі відкритий доступ через систему Allimi припинено)
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Огляд проекту

Зображення з веб-камери в режимі реального часу, що транслювалось через систему One-PMIS
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Огляд проекту

Зображення з веб-камер, встановлених на будівельних майданчиках в Сеулі 
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Контроль за ходом робіт

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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Контроль за ходом робіт

• Підрядник розпочинає управління проектом через систему One-PMIS після подання звіту про початок будівельних робіт. На 
першому етапі управління проектом відбувається завантаження та реєстрація плану-графіку робіт за проектом. Підрядник 
зобов’язаний подавати план-графік робіт по кожному етапу процесу будівництва (щомісячно) з урахуванням вимог та 
положень укладеного контракту. Заради зручності користувача зображення даного меню може відкриватись у форматі 
документа excel. Наприклад, план-графік робіт у системі One-PMIS представлено в наступній таблиці.

Код Найменування 
роботи

Одиниця 
виміру

Розрахункова 
величина Сума Важливість 

(%)
2016 2017

Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт. Лист. Груд. Січ. Лют. Бер.

Всього 100 12,0 14,0 8,5 7,7 9,6 12,0 18,5 5,2 2,0 2,2 3,5 5,2

AA01 Земляні роботи м3 10

AA02 Прокладання тунелів м3 20

AA03 Бетонні роботи м2 12

AA04 Тротуарні роботи м3 15

AA05 Дренажні роботи м 8

AB01 Техніка та 
обладнання

Одиниця 
виміру 13

AB02 Інструменти Одиниця 
виміру 0,5

 

• Це меню містить різну медіа-інформацію (наприклад, графіки тощо) та візуальні ефекти, що використовуються для 
відображення стану виконання кожного технологічного процесу (зокрема ступінь виконання плану-графіку робіт) по 
обраному проекту. Ступінь виконання проекту та кожного окремого технологічного процесу відображається системою за 
трьома категоріями: за графіком, із незначним запізненням, зі значним запізненням. Це дозволяє менеджерам проекту з боку 
замовника швидко та легко контролювати хід виконання робіт. 

План-графік робіт за проектом (процес планування будівництва) 

Темпи виконання робіт 

Понад 100 %  (за графіком) 100 % ~ 90 %  (із незначним запізненням) До 90 %  (із запізненням)
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Контроль за ходом робіт

• Підрядник, за проектом будівництва громадських споруд в Сеулі, зобов’язаний супроводжувати власні звіти про хід 
виконання робіт (щоденні, щотижневі та щомісячні) фотографіями з місця реалізації проекту, що завантажуються до системи 
One-PMIS. З метою підвищення ефективності системи офіційний Сеул встановив обмеження щодо максимальної кількості 
та розміру фотографій, які можна завантажити до системи. Зазвичай, від підрядника вимагають завантажувати лише останні 
фотографії, що показують конкретний хід виконання робіт. Це дозволяє замовнику перевіряти хід виконання будівельних 
робіт на підставі візуальних доказів. У даному випадку фотографії завантажуються в якості додатку до щотижневих звітів, 
що передаються в громадський доступ через систему Allimi. Таким чином, підрядники мають приділяти особливу увагу 
щотижневому оновленню фотографій. 

• Будівельні проекти використовують три основні типи ресурсів: робоча сила, обладнання та матеріальні ресурси. Інформація 
щодо кількості залучених ресурсів у системі One-PMIS окремо вказується в звітах про хід виконання робіт (щоденні, щотижневі 
та щомісячні), що реєструються в системі. Таким чином, користувачі отримують можливість здійснювати систематичне 
спостереження за власними ресурсами та свідомо використовувати отримані дані в майбутньому. 

Тип 
ресурсів 
(одиниця)

Робоча сила (людей) Обладнання (одиниць) Матеріали (тон) Робота за попередній 
місяць

Робота в поточному 
місяці Загальна робота

 Робітники  Екскаватор  Арматура

 Звичайний робітник  Самоскид  Готова бетонна суміш

 Технічний спеціаліст  Бульдозер  Асфальтобетон

 Інші робітники  Інше  Інше

Всього

(Виділяють чотири додаткові категорії по кожному типу ресурсів, що використовуються в таблиці звітності).

Зображення ходу виконання робіт (по кожному технологічному процесу)   Відкрито для громадян

Управління ресурсами
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Звіт про хід робіт

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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Звіт про хід робіт

• Звітування про хід виконання будівельних проектів у Республіці Корея відповідним чином систематизовано та 
регламентовано положеннями Закону про застосування будівельних технологій Республіки Корея на контролі Міністерства 
земель, інфраструктури й транспорту. Національне законодавство зобов’язує підрядників надсилати замовнику (зокрема 
забудовнику) щоденні, щотижневі та щомісячні звіти про хід виконання робіт протягом всього процесу будівництва. 
Положення законодавства дозволяють забудовникам в Кореї використовувати звіти про хід робіт від підрядників у якості 
інструментів для управління проектом або будівельним майданчиком.    

• У випадку з будівельними проектами в Сеулі звіти про хід роботи від підрядників подаються через систему One-PMIS за 
рахунок завантаження друкованих звітів або введення інформації безпосередньо в систему. У найближчому майбутньому 
офіційний Сеул планує забезпечити оцифрування всіх звітів про хід роботи за рахунок прямого введення даних у систему 
One-PMIS. Крім того, відбувається подальше регламентування процесу використання системи One-PMIS з огляду на звітування 
про хід роботи за рахунок введення додаткової статті щодо обов’язкового використання зазначеної системи для подальших 
контрактів на проведення будівельних робіт. 

• З огляду на досвід використання системи в Кореї, необхідно передбачити ухвалення (або забезпечити ефективну реалізацію) 
рамкового закону (для будівельного сектора в цілому), що передбачає запровадження та зобов’язує використання системи 
для систематичного звітування про хід виконання робіт у секторі будівництва по аналогії з Законом про застосування 
будівельних технологій Республіки Корея. Наявність подібного законодавства дозволить уряду спершу створити надійну 
систему звітування про хід виконаних робіт підрядником в автономному режимі для того, щоб згодом перейти на систему 
звітування в режимі онлайн. З метою реального запровадження системи необхідно передбачити ухвалення відповідної 
політики паралельно зі створенням нормативної бази щодо системи управління будівництвом в режимі онлайн (по аналогії з 
системою One-PMIS в Сеулі) та збільшенням інтенсивності використання системи.

Система звітування про хід робіт на будівельних проектах Республіки Корея 

Рекомендації для інших держав 
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Звіт про хід робіт

• Після підписання контракту підрядник зобов’язаний надіслати замовнику звіт про початок виконання робіт та зареєструвати 
графік реалізації проекту (план-графік робіт по кожному процесу). В подальшому підрядник зобов’язаний подавати щоденні, 
щотижневі та щомісячні звіти через систему One-PMIS із детальною інформацією щодо ходу виконання робіт по кожному 
складовому етапу будівництва. Звіти надсилаються до Сеулу після схвалення з боку керівника (керівників) проекту.

• Задля забезпечення точності та надійності даних, поданих у звіті, офіційний Сеул запровадив систему електронного 
схвалення, що передбачає юридичну відповідальність осіб, які схвалюють звіти, за кожен етап звітування про хід виконання 
робіт. Після подання звіту замовнику внесення змін до нього за ініціативою підрядника або керівника проекту неможливе. 
Досвід використання системи в Сеулі засвідчив збільшення достовірності даних за рахунок використання поетапної системи 
схвалення в режимі онлайн.

Щоденні, щотижневі та щомісячні звіти про хід виконання робіт  Відкритий (частково) доступ через систему Allimi

ПІДРЯДНИК
звіт про початок виконання 
робіт та реєстрація графіку  

реалізації проекту

ПІДРЯДНИК
подання щоденних,  

щотижневих та щомісячних  
звітів через систему One-PMIS

КЕРВНИК ПРОЕКТУ
схвалення звітів про хід 

виконання робіт

ЗАМОВНИК
погодження звітів
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Звіт про хід робіт
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Звіт про хід робіт

• Звіти про хід виконання робіт містять кількісні показники, що вказують на стан реалізації проекту по кожному окремому 
етапу будівельних робіт (у порівнянні з кінцевою метою) за визначений період часу. Щоденні, щотижневі та щомісячні звіти, 
які реєструються в системі One-PMIS (Сеул), подаються за типовим шаблоном. Єдина відмінність між звітами полягає в періоді 
звітування. Офіційний Сеул наразі забезпечує доступ громадськості виключно до схвалених щотижневих звітів про хід 
виконання робіт, що передаються на сайт системи Allimi за рахунок автоматичної передачі даних.  

• Наглядова установа за проектом на території Кореї отримує особливі повноваження, передбачені положеннями Закону про 
застосування будівельних технологій, якщо місячні звіти про хід виконання робіт фіксують затримку понад 10 % відносно 
терміну виконання етапу робіт або понад 5 % відносно загального терміну реалізації проекту. В такому випадку наглядова 
установа надає підряднику інструкції щодо проведення аналізу та вирішення проблем, які викликають згадану затримку. 
Згодом наглядова установа зобов’язана перевірити відповідність аналізу та заходів, вжитих підрядником. На останньому 
етапі наглядова установа подає замовнику звіт із поясненням обставин затримки та заходів, вжитих з метою виправлення 
ситуації. 

• З огляду на наявність відповідних положень у нормативній базі, уряд Сеула схвалив рішення щодо створення окремого меню 
в системі One-PMIS для завантаження звітів про затримки в проведенні робіт. Таким чином, підрядники та наглядові установи 
в Сеулі можуть швидко передавати та отримувати повідомлення через систему One-PMIS із зазначенням обставин затримки 
та заходів, вжитих для її усунення. Звіти про затримку збираються та постійно зберігаються в системі One-PMIS. Отже звіти 
перетворюються на корисне джерело інформації під час планування превентивних або виправних заходів у відповідь на 
затримки із ходом реалізації подальших проектів.

Звітування про затримку  
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Управління безпекою

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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Управління безпекою

• Гарантія безпеки є обов’язковим елементом управління будівництвом громадських споруд. Так, на території Кореї діє кілька 
законів та нормативних актів у сфері будівництва, що зобов’язують відповідальні органи проводити низку перевірок на 
дотримання техніки безпеки. Крім-того, окремими положеннями визначаються відповідальні суб’єкти, періодичність, а 
також методика проведення згаданих перевірок. Таким чином, підрядники та наглядова установа зобов’язані проводити 
перевірку техніки безпеки в установленому порядку. Залежно від результатів перевірки відповідні органи можуть вживати 
різних заходів: від визначення переліку заходів щодо усунення виявлених недоліків до накладання штрафних санкцій на 
відповідальних підрядників або наглядових установ.  

• З огляду на наявність загальної системи перевірок на дотримання техніки безпеки, у структурі системи One-PMIS (Сеул) 
створено меню «Управління безпекою», що сприяє забезпеченню систематичної та своєчасної передачі інформації щодо 
дотримання техніки безпеки на об’єктах будівництва громадських споруд за рахунок переведення процесу перевірки техніки 
безпеки з автономного на цифровий режим. 

• Після внесення результатів перевірки інспектором із техніки безпеки по окремому проекту до системи One-PMIS, інформація 
автоматично надсилається до замовника (посадової особи в Сеулі, яка відповідає за даний проект). Замовник переглядає 
інформацію та інформує підрядника про результати перевірки на дотримання техніки безпеки. 

• Підрядник вживає заходів щодо усунення виявлених порушень та вносить інформацію про такі заходи до системи One-
PMIS. Керівник проекту переглядає та ухвалює отриману інформацію, після чого вона повертається до замовника. Замовник 
аналізує відповідність заходів, проведених підрядником із метою усунення виявлених порушень, та інформує інспектора з 
техніки безпеки щодо задовільного результату зазначених заходів або необхідності проведення підрядником додаткових 
заходів. 

• Система One-PMIS забезпечує реєстрацію та ухвалення подібної інформації в інтерактивному режимі, що дозволяє підвищити 
своєчасність організації робіт з техніки безпеки. Крім того, система дозволяє накопичувати важливу інформацію за різними 
проектами в одному місці, щоб забезпечити її подальше використання з метою організації робіт із техніки безпеки та 
формування відповідної політики в Сеулі.

Перевірка на дотримання техніки безпеки 
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Управління безпекою

• Протягом останніх кількох років спостерігається зростання кількості нещасних випадків у Кореї через збільшення розмірів 
та складності робіт на будівельному майданчику. Саме тому офіційний Сеул приділяє велику увагу подальшому розвитку 
техніки безпеки при роботі з будівельною технікою на майданчику. Крім того, у структурі системи One-PMIS (Сеул) створено 
меню «Перевірка безпеки будівельної техніки», що сприяє забезпеченню більш ефективної та систематичної організації робіт 
із забезпечення техніки безпеки під час використання основних типів будівельної техніки на відповідному майданчику.

• З моменту появи згаданого меню офіційний Сеул почав вимагати від підрядників (зокрема субпідрядників) використовувати 
систему One-PMIS для реєстрації базової інформації щодо будівельного обладнання на майданчику. До того ж, підрядники 
та керівники проекту зобов’язані зберігати записи щодо випробування на безпеку кожної одиниці будівельної техніки 
протягом періоду її експлуатації. Якщо будівельна техніка не відповідає стандартам безпеки, її використання на будівельному 
майданчику суворо заборонено.

• З метою забезпечення дотримання суворих вимог до техніки безпеки в Сеулі підрядникам необхідно гарантувати отримання 
офіційних документів щодо перевірки на безпеку та проведення технічного обслуговування основної будівельної техніки 
від національних органів контролю з відповідною сертифікацією до та під час експлуатації даної техніки на будівельному 
майданчику в Сеулі (якщо будівельна техніка залишає місце проведення будівельних робіт за даним проектом на тривалий 
період часу, подальше використання зазначеної техніки на будівельному майданчику потребує повторного отримання 
документів про результати перевірки на безпеку). Крім того, підрядники зобов’язані забезпечити перевірку власної 
будівельної техніки відповідними органами в процесі виконання будівельних робіт.   

• Наявність особливих параметрів для меню «Перевірка безпеки будівельної техніки» дозволило системі One-PMIS (Сеул) 
забезпечити систематичне накопичення інтерактивної бази даних по всій будівельній техніці, що використовується на 
будівельних майданчиках в Сеулі. Таким чином, можна прослідкувати за характером використання техніки, а також будь-
якими вразливим аспектами / іншими параметрами залежно від типу. 

Перевірка безпеки будівельної техніки
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Управління безпекою

• Після створення системи One-PMIS замовник (керівник проекту від офіційного Сеула) отримав можливість реєструвати 
велику кількість керівництв із техніки безпеки, а також ефективно розповсюджувати важливі ресурси серед підрядників та 
наглядових установ. Серед керівництв із техніки безпеки, що завантажуються та розповсюджуються через систему One-PMIS, 
зустрічаються загальні керівництва від національного уряду, спеціалізовані керівництва від уряд Сеула, а також переклади 
показових керівництв від інших держав. 

Керівництва з техніки безпеки, зареєстровані в системі One-PMIS (станом на травень 2016 року)

• Керівництво з організації робіт із техніки безпеки

• Керівництво з управління охороною праці для громадських замовників (зокрема громадських забудовників)

• Керівництво з аналізу та оцінки ризиків за типами будівельних робіт

• Керівництво з охорони праці на випадок підготовки до повеней або ураганів

• Базові настанови щодо техніки безпеки на будівництві

• Довідка про найбільші нещасні випадки на будівництві та методика їх попередження

• Навчальні матеріали щодо заходів техніки безпеки для щойно прийнятих на роботу будівельників 

• Техніка безпеки при прокладанні тунелів

• Техніка безпеки на будівництві

• Промислові стандарти охорони праці (з малюнками)

• Керівництва з техніки безпеки для іноземних робітників

• Національні промислові стандарти охорони праці Філіппін

Інструкція з техніки безпеки
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Управління проектною документацією

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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Управління проектною документацією

• One-PMIS є науково-системною розробкою, що забезпечує управління технологічними процесами, а також дозволяє 
завантаження й обмін великими обсягами інформації між учасниками проекту будівництва громадських споруд.

• Однією з важливих функцій, що перетворює систему One-PMIS на привабливий та потужний інструмент, є можливість 
поєднання цієї системи з внутрішньою адміністративною системою муніципалітету Сеула за рахунок використання системи 
електронного узгодження розпоряджень на проведення робіт. 

• Зазначена функція була створена через те, що діючі закони та нормативні акти Республіки Корея не визнають створені та 
зареєстровані через систему One-PMIS документи як «офіційні урядові документи». Це пояснюється різними рівнями системи 
безпеки, що діє всередині країни. Так, наприклад, виділена мережа Інтернет в громадських організаціях має потужний 
брандмауер, тоді як звичайна мережа Інтернет, що забезпечує роботу системи One-PMIS має відносно невеликий рівень 
безпеки, залишаючись відкритою для широкого кола користувачів, які залучаються до реалізації будівельних проектів.  

• З метою вирішення даної проблеми офіційний Сеул створив наступну структуру для системи One-PMIS. Якщо офіційний 
Сеул, що виступає в якості замовника, видає розпорядження про реалізацію будівельного проекту через систему One-PMIS, 
отримання електронного затвердження проекту документа (за рахунок електронного підпису) відбуваються за допомогою 
урядової адміністративної мережі муніципалітету Сеула. У випадку з системою електронного державного управління 
Республіки Корея, застосування електронного підпису в межах урядової мережі вважається вчиненням офіційних дій по 
відношенню до відповідних документів, що перетворюються на «державні (урядові) документи». 

• Після реєстрації електронного підпису на документах замовник з боку офіційного Сеула надсилає розпорядження 
про виконання робіт на адресу підрядників або наглядових установ з використанням системи One-PMIS. Таким чином, 
розпорядження замовника про виконання робіт за проектом, що реєструються через систему One-PMIS, мають офіційну силу.

Схвалення в інтерактивному режимі 
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• Підрядник, наглядова установа та замовник створюють величезну кількість документів під час проведення будівельних робіт. 
Ці суб’єкти створюють електронні (цифрові) або друковані документи, залежно від характеру документа або побажань особи, 
яка з ними працює. 

• Система One-PMIS має достатньо велику базу даних, що дозволяє користувачам зберігати все необхідні документи за 
проектом. Крім того, система має зручну функцію пошуку, що сприяє забезпеченню обміну документами. Основні типи 
документів, що зберігаються в системі One-PMIS вказано в переліку нижче. 

• Технічні умови для проведення будівельних робіт

• Проектні креслення

• Плани управління якістю

• Проблеми щодо проектування

• Будівельні креслення

• План управління дорожнім рухом 

• План організації робіт із техніки безпеки

• Політика продовження тривалості будівельних робіт

• Детальні креслення об’єкта будівництва

• Звіти про результати огляду приладів

• План управління навколишнім середовищем

• Акти приймального контролю по завершеним будівельним проектам

Управління документацією  Відкритий (частково) доступ для громадян



Система прозорого будівництва м. Сеул для ефективного та прозорого державного управління будівництвом

61

Ро
зд

іл
  

4-
5

Управління проектною документацією

• Серед усіх проектів будівництва громадських споруд на території Республіки Корея виділяють вісім типів об’єктів 
інфраструктури, що перевищують за обсягом розміри певних проектів та відносяться до категорії «юридичних об’єктів». 
Такими спорудами вважають мости, тунелі, водопровідно-каналізаційні споруди, набережні, підпірні стіни, порти, будівлі 
та греблі. У разі реалізації проектів будівництва зазначених об’єктів, замовник та суб’єкти, що залучаються до технічного 
обслуговування й ремонту, зобов’язані утримувати оригінали схем забудови відповідно до вимог Закону про утримання 
громадських архівів. Копії зазначених документів надсилаються на адресу проурядових організацій, що здійснюють обробку 
всіх схем забудов відповідно до вимог Спеціального закону про контроль безпеки для громадських споруд. 

• Використання системи One-PMIS дозволило офіційному Сеулу (у якості замовника) започаткувати інтегровану систему 
електронного управління для схем забудов за відповідними проектами. До появи системи One-PMIS схеми забудови для 
будівельних проектів одночасно опрацьовувались кількома суб’єктами та управліннями, що суттєво ускладнювало та 
уповільнювало процес роботи. Наразі система One-PMIS, що діє, дозволяє зберігати та опрацьовувати всі схеми забудови, 
тоді як офіційний Сеул отримав можливість попередити втрату будь-якої схеми забудови, а також забезпечити ефективне 
управління роботами з технічного обслуговування різних об’єктів.

• По завершенні перевірки зведеної будівлі/об’єкта за участі офіційного Сеула підрядник зобов’язаний зареєструвати 
схеми забудови в системі One-PMIS за допомогою відповідного меню. В подальшому офіційний Сеул проводить додаткові 
консультації, перевіряє завантажені схеми на автентичність та забезпечує проведення виплати за контрактом. 

Схема забудови 

ПЕРЕВІРКА ЗВЕДЕНОЇ БУДІВЛІ/
ОБ’ЄКТА

РЕЄСТРАЦІЯ СХЕМИ ЗАБУДОВИ  
В СИСТЕМІ ONE-PMIS  

ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДПОВІДНОГО 
МЕНЮ

ОФІЦІЙНИЙ СЕУЛ  
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРОВЕДЕННЯ 
ВИПЛАТИ ЗА КОНТРАКТОМ 

ПІСЛЯ ПЕРЕВІРКИ
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Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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• Замовник може оцінити діяльність компаній та технічного персоналу, що беруть участь у реалізації будівельного проекту, за 
допомогою системи One-PMIS. Проведення оцінки за допомогою системи One-PMIS не вважається альтернативою офіційній 
перевірці фактичного проекту, контролю та будівельних робіт відповідно до вимог законодавства Республіки Корея. Однак 
система One-PMIS може перетворитись на зручний інструмент для проведення оцінки діяльності зазначених суб’єктів у 
межах інтерактивної системи управління проектами з боку відповідальної особи. 

• Суб’єктами оцінки виступають проектувальники, підрядники та наглядові установи (як компанії, так і окремі технічні 
працівники). З метою забезпечення належної та надійної оцінки офіційний Сеул запропонував створити наступний поетапний 
підхід до її проведення: 

Суб'єкт Оцінювачі (в послідовності проведення оцінки)

Проектувальник Підрядник (1)  Керівник проекту (2)  Замовник (остаточно)

Підрядник Керівник проекту (1) Замовник (остаточно)

Наглядова установа Замовник (остаточно)

• Оцінка проводиться у вигляді низки питань із декількома варіантами відповідей (24 питання для проектувальника, 31 питання 
для підрядника та 41 питання для керівника проекту), а також питань, що потребують короткої відповіді. Оцінка проводиться 
три рази за період реалізації будівельного проекту (по завершенні 30 %, 60 % та 95 % робіт за проектом). 

• Подібний підхід дозволяє офіційному Сеулу гарантувати, що всі суб’єкти, які залучаються до будівельного проекту, 
будуть звертати більше уваги на якість виконання робіт під час реалізації етапів будівництва. Крім того, результати оцінки 
використовуються в якості довідкового матеріалу при виборі кваліфікованих компаній та технічного персоналу для реалізації 
майбутніх проектів.

Оцінка діяльності
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• Після двох аварій на будівництві в липні 2013 року уряд Сеула прийняв рішення щодо створення системи управління та 
систематизації даних про обставини нещасних випадків на базі системи One-PMIS. У разі виникнення нещасного випадку на 
будівельному майданчику, підрядник зобов’язаний негайно повідомити замовника про обставини події. Крім того, підрядник 
зобов’язаний зареєструвати обставини нещасного випадку в системі One-PMIS по завершенні розслідування причин 
нещасного випадку та проведенні заходів, спрямованих на усунення недоліків.

• Якщо підрядник намагається приховати факт виникнення нещасного випадку від замовника, офіційний Сеул накладає на 
нього штрафні санкції у відповідності до діючих законів та нормативних актів. Більш того, вірогідність подібного приховування 
зводиться до мінімуму за рахунок проведення офіційним Сеулом перехресної перевірки звітів про нещасні випадки зі звітами 
про виплату страхової винагороди через нещасні випадки на промисловості, що надходять від проурядових організацій.  

• Записи про нещасні випадки та обставини їх виникнення, що були зареєстровані в системі One-PMIS, перетворюються на 
важливу базу даних, що містить інформацію про різні типи та обставини нещасних випадків залежно від обсягу, етапу, сезону 
та інших параметрів реалізації проекту. Зазначена інформація використовується офіційним Сеулом під час розробки політики 
та заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків у майбутньому.

• Крім того, записи про нещасні випадки в системі One-PMIS використовуються офіційним Сеулом в процесі укладання 
контрактів. Отже, компанії, що здійснюють проектування та нагляд під час реалізації проекту, за якими зареєстровано кілька 
нещасних випадків у системі One-PMIS, матимуть менше шансів отримати проект за результатами конкурсу. 

Історія нещасних випадків
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РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ ІСТОРІЇ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ЗА ПРОЕКТОМ В СИСТЕМІ ONE-PMIS

Інформація про нещасний випадок

Назва проекту Місцезнаходження 
будівництва

Установа-замовник Наглядова установа

Підрядник Проектувальник

Дата початку Дата завершення

Дата нещасного випадку Бюджет проекту

Опис нещасного випадку

     
Інформація про постраждалого від нещасного випадку

Класифікація 
постраждалої особи

Посадові обов'язки 
постраждалої особи Термін служби Тип нещасного 

випадку Причинні фактори Звіт про нещасний 
випадок 
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• Відповідно до Закону про сприяння технології виконання будівельних робіт Республіки Кореї, установа-замовник може 
накласти штрафні бали на відповідних підрядників (зокрема на проектувальників, будівельників та наглядові компанії) у 
випадку неякісного будівництва (як фактичного, так і очікуваного). Установа-замовник може також накласти штрафні бали 
у випадку втрат та збитків, понесених у результаті припущення значних помилок під час оцінки техніко-економічного 
обґрунтування проекту будівництва незалежно від того, чи були такі помилки результатом халатності або попереднього 
наміру. 

• Штрафні бали накладаються на відповідальні компанії. Зазначені бали обчислюються за допомогою стандартної системи 
підрахунку балів, залежно від рівня відповідальності, а також ступеня пошкоджень та понесених збитків. Кожні шість 
місяців установа-замовник надсилає документ про такі штрафні бали в Міністерство земельних ресурсів, інфраструктури та 
транспорту. Міністерство обчислює «загальну середню кількість штрафних балів» для кожної компанії за останні два роки та 
ділить їх на два. Отриманий результат вважається офіційною кількістю штрафних балів відповідальної компанії. Ці штрафні 
бали ставлять компанію у невигідне становище, оскільки вони враховуються під час проведення тендерів та відбіркових 
процесів для інших проектів у майбутньому. 

• Система One-PMIS дозволяє Муніципалітету Сеула управляти штрафними балами більш систематизовано, аніж це роблять 
інші установи-замовники (наприклад, центральний уряд й інші місцеві уряди). Одразу після накладання Муніципалітетом 
Сеула штрафних балів уся документація одразу реєструється в системі One-PMIS. Таким чином, система One-PMIS постійно 
відображає останню інформацію про накладання штрафних балів на підрядників у режимі реального часу. Крім того, менеджер 
зі штрафних санкцій Муніципалітету Сеула кожні шість місяців доповідає Міністерству земельних ресурсів, інфраструктури та 
транспорту про штрафні бали, зареєстровані в системі One-PMIS.

Управління штрафними санкціями  Відкритий доступ для громадян
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Функція пошуку та повідомлень

Огляд проекту

Статус проекту

Стан реалізації 
контракту

Організація

Веб-камера

План-графік 
робіт

Темпи 
виконання  

робіт

Фотографії 
з місця 

проведення 
будівельних 

робіт

Управління 
ресурсами

Щоденний звіт 
про проведені 

роботи

Щотижневий 
звіт про 

проведені 
роботи

Щомісячний  
звіт про 

проведені 
роботи

Звіт про 
затримку

Перевірка на 
дотримання 

техніки  
безпеки

Будівельна 
техніка

Випробування 
на безпеку

Інструкція з 
техніки  
безпеки

Схвалення в 
інтерактивному 

режимі

Робота з 
документами

Схема  
забудови

Оцінка 
діяльності

Історія  
нещасних 
випадків

Управління 
штрафними 
санкціями

Інтегрований 
пошук

Повідомлення

Служба 
підтримки

Контроль за 
ходом робіт

Звіт про хід 
робіт

Управління 
безпекою

ONE-PMIS ALLIMIРозкриття інформації  
у режимі реального часу

Управління 
проектною 

документацією

Історія та 
управління 
записами

Пошук та 
сповіщення
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Функція пошуку та повідомлень

• Крім того, меню Пошуку та повідомлень One-PMIS (Сеул) має функцію комплексного пошуку на базі «великих даних», 
утворених з усієї інформації щодо будівельних проектів, що міститься в системі. Як тільки проект реєструється в One-PMIS, 
уся зареєстрована впродовж процесу будівництва інформація потрапляє до бази даних One-PMIS та зберігається там навіть 
після завершення проекту. Система дозволяє користувачам створювати різні типи пошуків та знаходити будь-яку потрібну їм 
інформацію серед усіх зареєстрованих проектів. 

• У випадку з будівельними проектами в Сеулі, ця пошукова функція використовується для полегшення реалізації ефективного 
управління. Наприклад, замовник може легко отримати доступ до оновленого переліку власних проектів залежно від 
встановлених критеріїв, а також завантажувати дані, що надходять у режимі реального часу, у стандартному форматі. 
Отримана інформація використовується в якості основи для різного типу документації та здійснення контролю. 

Результати пошуку (Результати подаються у формі для завантаження)

№ Назва 
проекту

Установа-
замовник

Наглядова 
установа Підрядник

Всього  
Загальна 
вартість 
проекту

Витрати за 
договором

Статус 
виконання 

робіт

Темпи 
виконання 

робіт

Дата 
початку 

будівництва

Дата 
завершення 
будівництва 

Веб-
камера

Місце-
знаходження 
будівельного 
майданчика 

(район)

Інтегрований пошук
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Функція пошуку та повідомлень

• Ця функція дозволяє всім користувачам One-PMIS вносити та читати повідомлення. Муніципалітет Сеула не встановлює 
жодних обмежень щодо конкретного змісту повідомлень, який може бути викладений у даному меню. Таким чином, 
користувачі можуть викладати будь-яку інформацію стосовно проектів, якою вони бажають поділитися. Це меню також 
дозволяє додавати файли до повідомлення. Після реєстрації повідомлення в системі One-PMIS лише спеціально призначені 
особи з відповідними повноваженнями можуть змінити або видалити його. 

• Система One-PMIS має «онлайн-службу підтримки». Тут реєструються та поширюються повідомлення адміністратора системи, 
які мають відношення до використання системи One-PMIS, запити від користувачів, а також відповіді адміністратора на такі 
запити. Повідомлення, розміщені в Службі підтримки, дата реєстрації та статус відповіді є доступними в режимі реального 
часу для всіх користувачів. Це заохочує відповідальних менеджерів звертати увагу та постійно стежити за роботою системи.   

• Віртуальна довідкова служба допомагає ефективніше усувати несправності в управлінні системою One-PMIS. Коли 
користувачі розміщують свої скарги та запити щодо покращення системи, відповідальні менеджери розглядають отримані 
коментарі та використовують зворотний зв’язок для модернізації системи. Що стосується загального управління самою One-
PMIS, то тут Муніципалітет Сеула усвідомлює та висуває на перший план важливість забезпечення зручності в користуванні 
та відповідності системи конкретним потребам користувачів. 

Повідомлення

Служба підтримки
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Інституціоналізація використання системи 
One-PMIS

Розділ 5
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Розділ 5. Інституціоналізація використання системи One-PMIS

• Подальше поширення системи One-PMIS має важливе значення для забезпечення ефективного управління проектами будів-
ництва в Сеулі. Це також необхідно для забезпечення точності та надійності публічної інформації, доступної на веб-сайті Allimi. 

• Однак на даний час не існує спеціального закону, який передбачав би використання One-PMIS з боку відповідних осіб. 
Не зважаючи на це, Муніципалітету Сеула з часом вдалося збільшити кількість користувачів системи завдяки постійному 
просуванню та проведенню навчань. У даний час Муніципалітет Сеула рекомендує використання системи One-PMIS для всіх 
проектів будівництва, загальний бюджет яких перевищує 20 мільйонів вонів Республіки Корея або близько 18 000 доларів США. 

• Крім того, Муніципалітет Сеула організовує щомісячну програму навчання для користувачів та спеціальні програми 
підготовки в разі оновлення, внесення змін, створення нових функцій в системі. Призначена Муніципалітетом команда 
підтримки операцій надає допомогу користувачам через колл-центр або індивідуальне обслуговування в режимі онлайн.  

• При цьому, Муніципалітет Сеула вважає за необхідне офіційно оформити обов’язкове використання One-PMIS усіма 
партнерами проекту. Саме тому муніципалітет виступає за перспективне введення в дію місцевих законів та нормативних 
актів (постанов). У якості короткотривалого заходу Муніципалітет Сеула вирішив (у травні 2016 року) додати спеціально 
розроблений пункт у розділ «Особливі положення» контрактів на проведення будівельних робіт, що зобов’язує використання 
системи One-PMIS всіма сторонами контракту. (Примітка: Для того, щоб внести зміни до розділу щодо загальних умов 
контракту на проведення будівельних робіт, Сеул потребує рішення національного уряду Кореї. Однак Сеул може внести 
зміни до розділу «Особливі положення» без схвалення з боку національного уряду). 

• Ґрунтуючись на досвіді роботи з One-PMIS, Сеул пропонує всім суб’єктам, що розглядають можливість створення власної версії 
системи CCS, пролобіювати ухвалення національного закону щодо обов’язкового використання власної системи управління 
будівництвом в рамках проведення майбутніх реформ. Створення подібного законодавства дозволить мінімізувати труднощі, 
з якими може зіткнутися суб’єкт під час запровадження власної системи управління проектом будівництва. Крім того, це 
дозволить прискорити імплементацію системи.

Підходи Муніципалітету Сеула 

Рекомендації для держав-партнерів та міст 
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Посадові обов’язки керівників будівельних 
проектів 

Розділ 6
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Розділ 6. Посадові обов’язки керівників будівельних проектів (1)

• Стаття 1. Установа-замовник повинна в повному обсязі організувати весь спектр робіт з планування, проектування, 
замовлення, контролю, будівництва та оцінювання для проекту будівництва, а також виконати завдання, описані 
в наступних Статтях.

• Стаття 2. Установа-замовник повинна слідкувати за тим, чи здійснюється належний контроль за виконанням будівельних 
робіт, передбачений договором про надання послуг із нагляду та повною мірою відповідно до нього.

• Стаття 3. Установа-замовник зобов’язана надавати креслення, документи та решту довідкової інформації для здійснення 
нагляду та виконання будівельних робіт на додаток до матеріалів, будівельної техніки, обладнання та 
устаткування, що вказані в договорі про надання послуг із нагляду як особливі пропозиції. 

• Стаття 4. Установа-замовник повинна встановлювати ділові контакти, виявляти проблеми, сприяти врегулюванню скарг 
громадян та приймати відповідні рішення протягом усього процесу будівництва.

• Стаття 5. Установа-замовник повинна вжити всіх заходів щодо виплати компенсацій через відчуження необхідної для 
проекту будівництва землі та пов’язаних з цим труднощів, а також співпрацювати з національними та місцевими 
урядовими або державними установами з метою отримання відповідних дозволів та рішень.

• Стаття 6. Установа-замовник повинна гарантувати належне вивчення та перевірку документів, креслень, матеріалів, 
будівельної техніки, устаткування та працівників підрядника з боку наглядової установи, що дозволить 
наглядовій установі будівельних робіт виконувати власні зобов’язання відповідно до договору про надання 
послуг із нагляду.

• Стаття 7. Установа-замовник повинна приймати рішення щодо вимог у контексті програми будівництва, які висуваються 
наглядовою установою у формі звітів, та пов’язані зі змінами в дизайні, запитами на відтермінування дати 
завершення робіт, місцевими умовами будівельного майданчика тощо, щоб дозволити наглядовій установі 
безперешкодно виконувати свої наглядові функції.

Рекомендації Муніципалітету Сеула для установи-замовника (короткий огляд)
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Посадові обов’язки керівників будівельних проектів (1)

• Стаття 8. Установа-замовник повинна вживати додаткових заходів у разі виникнення необхідності в консультаціях 
та нагляді з боку запрошених експертів під час реалізації проектів будівництва, що потребують, наприклад, 
особливих методів будівництва.

• Стаття 9. Як сторона договору, що подає замовлення на послуги з нагляду, установа-замовник повинна контролювати всі 
завдання, передбачені договором між установою-замовником та компанією, що надає послуги з нагляду.

• Стаття 10. За винятком випадків, окремо передбачених відповідними законами і нормативними документами, або ж 
зазначених у Статті 1 цього документа, установа-замовник не повинна обмежувати права наглядової установи, 
без поважної причини перешкоджаючи або втручаючись у справи останньої. 

• Стаття 11. Якщо немає вагомих причин для відмови, перш ніж почнеться будівництво установа-замовник повинна надати 
наглядовій установі певний час, необхідний для виконання нею своїх наглядових функцій (наприклад, час на 
вивчення робочих креслень та технічних даних). Крім того, установа-замовник повинна дозволити наглядовій 
установі здійснювати свою наглядову діяльність за виконанням будівельних робіт, зокрема супровід завершення 
будівництва та підготовки до пост-будівельного етапу протягом деякого часу по завершенні будівельних робіт.

• Стаття 12. Установа-замовник повинна надати Корейській асоціації інжинірингу та управління будівництвом (КАСЕМ) 
інформацію стосовно змісту договору про надання послуг із нагляду та місцезнаходження призначених 
наглядових установ протягом семи (7) днів після настання будь-якого із зазначених нижче випадків та відповідно 
до наступної класифікації:

a. після підписання договору про надання послуг із нагляду та внесення поправок до такого договору;
b. у випадку призначення та розміщення наглядових установ або змін у місцезнаходженні останніх (у разі, 
якщо початковий план розміщення наглядових установ зазнав змін на момент укладення договору або ж 
наглядові установи, представлені установою-замовником у початковому плані, були замінені);
c. після завершення надання послуг із нагляду; та,
d. якщо установа-замовник вимагає заміни наглядової установи, і відповідна наглядова установа 
погоджується з такою вимогою з боку установи-замовника в інтересах безперешкодного продовження 
будівельних робіт, що вимагають особливих технологій та досвіду роботи зі спеціалізованими методами 
будівництва.
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Посадові обов’язки керівників будівельних проектів (2) 

• Стаття 1. Наглядова установа, що здійснює контроль за виконанням будівельних робіт (надалі — «наглядова установа»), 
зобов’язана виконувати нагляд за процесом будівництва від імені установи-замовника.

• Стаття 2. Наглядова установа зобов’язана перевірити проект на відповідність вимогам до початку будівництва.

• Стаття 3. Наглядова установа повинна надати установі-замовнику звіт про оцінку за результатами 7-денної перевірки 
повідомлення про початок будівельних робіт на відповідність вимогам.

• Стаття 4. Наглядова установа повинна оцінити та перевірити субпідряди на відповідність вимогам, після чого представити 
результати оцінки установі-замовнику протягом семи (7) днів від початку процесу оцінки.

• Стаття 5. Наглядова установа повинна ретельно оглядати, контролювати та перевіряти підрядника на сумлінність виконанням 
ним своїх зобов’язань згідно з вимогами, встановленими в договорі на проведення будівельних робі, щодо управління 
якістю, управління охороною праці та технікою безпеки та управління охороною навколишнього середовища.

• Стаття 6. Наглядова установа повинна отримувати від підрядника поетапний план будівництва на основі критеріїв технічних 
умов щодо виконання будівельних робіт за тридцять (30) днів до початку будівництва та завершувати вивчення цього 
плану протягом семи (7) днів, призначених для затвердження плану.

• Стаття 7. Наглядова установа повинна отримувати детальні робочі креслення від підрядника та завершувати розгляд таких 
креслень протягом семи (7) днів, призначених для затвердження.

• Стаття 8. Наглядова установа повинна ретельно вивчити дизайн, структуру та конструкцію тимчасових споруд.

• Стаття 9. У випадку виникнення нових перешкод в період проведення будівельних робіт, наглядова установа повинна якомога 
швидше повідомити про це установу-замовника.

• Стаття 10. По завершенні певного етапу графіка будівельних робіт наглядова установа повинна провести перевірку та приймання 
проведених робіт, дотримуючись контрольного переліку перевірок та приймання робіт.

• Стаття 11. Наглядова установа повинна отримати на затвердження план управління процесом, наданий підрядником протягом 
30 (тридцяти) днів з початку будівельних робіт, розглянути зазначений план та повідомити установу-замовника щодо 
результатів перегляду протягом чотирнадцяти (14) днів з моменту отримання плану від підрядника.

Рекомендації Муніципалітету Сеула для наглядових установ (короткий огляд)
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• Стаття 12. Наглядова установа повинна регулярно (наприклад, щотижня або щомісяця) перевіряти хід виконання будівельних 
робіт, з метою виявити будь-які затримки чи запізнення шляхом порівняння фактичних результатів із запланованими.

• Стаття 13. Якщо підрядник проводить будівельні роботи у спосіб, що відрізняється від передбаченого в договорі, наглядова 
установа може отримати дозвіл на право вжити заходів щодо такого будівництва шляхом видачі замовлення на 
реконструкцію або призупинення будівництва (повністю чи частково), про що повинна в свою чергу повідомити 
установу-замовника.

• Стаття 14. Якщо показники щомісячної результативності свідчать про відставання від запланованої мети у розмірі понад 10 % 
(за винятком випадків, коли сумарний темп виконання робіт становить більше 100 % від запланованого темпу робіт), 
а також за наявності відставання від сумарного темпу виконання робіт на понад 5 %, наглядова установа зобов’язана 
надати підряднику відповідні інструкції, проаналізувати й усунути причини такої затримки, а також підготувати план 
коригувальних заходів та графік їх проведення.

• Стаття 15. Наглядова установа повинна розглянути та вивчити доцільність коригувальних заходів у зв’язку із затримкою робіт та 
надати установі-замовнику звіт про причини затримки та можливі коригувальні заходи.

• Стаття 16. Якщо підрядник висуває прохання щодо відтермінування дати завершення робіт, наглядова установа повинна 
перевірити правомірність такого прохання та надати установі-замовнику відповідний звіт із власною оцінкою ситуації 
у додатку.

• Стаття 17. Наглядова установа повинна перевірити, чи підрядник щоденно виконує перевірки техніки безпеки, а також повинна 
відвідати місце, де установа, що спеціалізується на техніці безпеки та її перевірці, здійснює свою діяльність щодо 
перевірки дотримання вимог техніки безпеки, з метою пересвідчитися, що такі перевірки виконуються належним 
чином.

• Стаття 18. У разі нещасного випадку на будівництві, наглядова установа повинна зобов’язати підрядника негайно вжити всіх 
необхідних заходів та невідкладно подати установі-замовнику звіт про деталі нещасного випадку із власною оцінкою 
ситуації у додатку.

• Стаття 19. Якщо підрядник вимагає внесення змін у проект, наглядова установа повинна розглянути таку вимогу та прийняти 
рішення протягом семи (7) днів у разі незначних змін до проекту або протягом чотирнадцяти (14) днів із дати 
отримання вимогу — в інших випадках.
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• Стаття 20. Якщо підрядник звертається з проханням про внесення коректив до суми договору через коливання цін на ринку, 
наглядова установа повинна розглянути таке прохання та подати установі-замовнику звіт з власним баченням ситуації 
протягом чотирнадцяти (14) днів після отримання відповідного запиту.

• Стаття 21. Якщо підрядник звертається з проханням про проведення перевірки частково завершених робіт або перевірки 
повного завершення робіт, наглядова установа повинна оперативно розглянути таке прохання, провести перевірку 
відповідно до встановлених процедур перевірки, та, у разі незадовільних результатів, доручити підряднику виконати 
відновлювані роботи з подальшою повторною перевіркою.

• Стаття 22. Якщо будь-яка частина відновлювальних робіт під час перевірки виявиться незадовільною, наглядова установа 
повинна доручити підряднику вжити коригувальних заходів щодо виправлення ситуації або виконати відновлювані 
роботи, після яких відбудеться повторна перевірка.

• Стаття 23. Наглядова установа повинна переглянути плани забудови, що були підготовлені та отримані від підрядника, 
перевірити їх на відповідність фактично зведеній будівлі та подати результати перевірки установі-замовнику разом 
із планами забудівлі.

• Стаття 24. Наглядова установа повинна отримати від підрядника план відчуження об’єкта, а також повідомити установу-
замовника та підрядника про ознайомлення з таким планом і результатами його затвердження протягом семи (7) днів 
з дати отримання. Наглядова установа повинна бути присутньою на місці, де відбуватиметься приймання-передача 
об’єкта між виконавцем та установою-замовником.

• Стаття 25. Наглядова установа повинна представити свій звіт із нагляду установі-замовнику протягом чотирнадцяти (14) днів 
після завершення надання послуг з нагляду.

• Стаття 26. Наглядова установа повинна підготувати керівні принципи стосовно управління технічним обслуговуванням та 
представити їх установі-замовнику протягом чотирнадцяти (14) днів по завершенні будівництва.
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Не існує ідеальної політики та немає значення, наскільки добре певну політику впроваджують. Повністю знищити корупцію немож-
ливо. Люди не можуть бути раціональними на 100 %, та й особисті якості безумовно впливають на корупційну практику. Однак досвід 
Кореї свідчить про те, що ефективна система адміністрування разом із технічними рішеннями можуть реально допомогти у зниженні 
корупційних ризиків та поступовій зміні ставлення до корупції. У цьому контексті такі засоби, як Система прозорого будівництва 
Сеула (CCS), можуть допомогти підвищити ефективність, прозорість та підзвітність у секторі управління будівництвом за бюджетні 
кошти, що сприятиме підвищенню безпеки, запобіганню корупції, залученню громадян та їх довірі. Основні фактори успіху, досвід та 
рекомендація для тих, хто розглядає можливість запровадження підходів за принципом CCS, подано нижче.  

Досвід Сеула свідчить про успішне запровадження та ефективне використання Системи прозорого будівництва в ході реалізації 
проектів будівництва за бюджетні кошти завдяки чотирьом основним факторам: 

1. Політична воля та налаштованість вищого керівництва створити й запровадити систему забезпечення прозорості 
та ефективності. Успіх ініціативи залежить від бажання та готовності сприяти її просуванню з боку тих, хто приймає рішення, 
оскільки під час внесення змін до традиційних методів роботи завжди виникають проблеми.

Воля і рішучість осіб, що приймають рішення, стали ключовим моментом у питанні адаптації Сеула та партнерів за проектами до 
змін у робочому середовищі, що сталися внаслідок запровадження Системи прозорого будівництва в Сеулі.

2. Пошук рішень за принципом «знизу догори», консультації з громадськістю у процесі розробки, реалізації та модерні-
зації системи. Досвід Сеула свідчить, що найкращі ідеї надходять від громадян та користувачів. 

По-перше, у Головному управлінні інфраструктури Муніципалітету Сеула працюють фахівці з різних сфер, наприклад, інженерія, 
водопостачання або електропостачання. Це постійні працівники з офіційним статусом, а не підрядники. Муніципалітет Сеула 
призначає своїх співробітників для нагляду за виконанням кожного проекту будівництва громадських об’єктів, незалежно від його 
розміру. Вони мають регулярно відвідувати об’єкти будівництва, адже на них покладено основну відповідальність за реалізацію 
проекту, дотримання техніки безпеки та вирішення проблем, що постають перед проектом. Відтак, Муніципалітет Сеула має 

І. Основні фактори успішності Системи прозорого будівництва Сеула та рекомендації 
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змогу отримувати зворотний зв’язок: посадові особи, відповідальні за конкретні проекти, можуть збирати коментарі та запити 
від підрядників та інших суб’єктів на об’єктах будівництва через систему One-PMIS та використовувати їх безпосередньо під час 
розробки політичних і організаційних заходів реагування. Це зміцнює відповідальність та сприяє підвищенню ефективності 
роботи Муніципалітету Сеула. 

Крім того, консультації з громадянським суспільством дозволяють зібрати інноваційні ідеї для поліпшення системи врядування в 
Сеулі. Наприклад, розділ «перевірка безпечності будівельного обладнання і техніки» з’явився в системі One-PMIS після проведення 
консультацій щодо посилення заходів техніки безпеки в результаті двох нещасних випадків на будівельних майданчиках, що 
сталися у 2013 році. 

У відповідь на згадані випадки Головне управління інфраструктури Муніципалітету Сеула створило Раду з питань культури 
безпеки, що має на меті запобігання нещасним випадкам у майбутньому. До складу ради ввійшли 5 співробітників Головного 
управління та 13 зовнішніх спеціалістів від різних суб’єктів: безпекові організації, Асоціація будівельних організацій, Асоціація 
з питань нагляду за процесами будівництва, Асоціація виробників і користувачів будівельної техніки та обладнання, ЗМІ, 
підрядники, керівники проектів, субпідрядники, керівники проектів на місцях та викладачі. Члени ради надають пропозиції та 
рекомендації щодо дотримання техніки безпеки на об’єктах будівництва, а Головне управління інфраструктури впроваджує ці 
рекомендації шляхом внесення змін до актуальної або розробки нової політики. Прикладом реалізації подібних рекомендацій 
стало створення розділу «перевірка безпечності будівельного обладнання й техніки» в системі One-PMIS за рішенням Ради з 
питань культури безпеки. 

3. Виділення спеціалізованого персоналу та міжвідомчих груп для управління системами One-PMIS та Allimi та забезпе-
чення цілісного пошуку рішень і підзвітності процесів запровадження та модернізації систем.

Для того, щоб налагодити систему та зробити її життєздатною, необхідно створити спеціальні групи, що відповідатимуть за 
розвиток і функціонування та стоятимуть не вершині організаційної піраміди. В іншому випадку політика розвитку може 
спрямовуватись у хибному напрямку, оскільки рішення залишатимуться безрезультатними через відсутність зв’язку між 
розробником системи та забудовниками. Муніципалітет Сеула створив міжвідомчу команду в складі Управління з питань 
будівництва, до якої увійшли менеджери з розробки та використання даних, інженери-консультанти, спеціалісти з розробки 
політики та представники компанії, що займається підтриманням системи. За допомогою цього рішення Муніципалітету 
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вдалося забезпечити сприятливі умови для співпраці та цілісний підхід до розв’язання проблем, що є запорукою успішного 
створення та діяльності систем One-PMIS і Allimi. 

4. Триваюча реформа муніципального управління в Сеулі, у процесі якої змінюється ставлення та світогляд посадових 
осіб, а також створюються сприятливі умови для запровадження політики та використання системи. 

Прозоре управління інформацією не можливе в вакуумі. Якщо відповідальні сторони не підтримують змін, жодна політика або 
кампанія на підтримку системи не будуть успішними. Досвід Сеула у сфері протидії корупції засвідчив, що ключовим фактором 
успішного запровадження системи CCS стали інституційні механізми, які сприяли зміні світогляду посадових осіб у питаннях 
протидії корупції та відкритих даних. Усі посадові особи на національному рівні в Кореї мають щонайменше один раз на рік брати 
участь у навчальних заходах, що сприяють зміні підходів до оприлюднення даних. На рівні міста мер Сеула запроваджує в процеси 
управління принципи інноваційності та кооперативного врядування, відповідно до яких основу діяльності Муніципалітету Сеула 
складає оприлюднення й обмін інформацією та співпраця. 

Після обрання на посаду мер створив спеціальний підрозділ Муніципалітету з оприлюднення інформації, що відповідає за роботу 
з публічною інформацією Муніципалітету, а також розпочав реалізацію так званого «проекту оголеної політики», який передбачав 
оприлюднення всіх політичних пріоритетів та кроків міської влади. Під час його реалізації виникли певні непорозуміння та 
проблеми. Наприклад, деякі посадові особи говорили, що оприлюднення політичних документів, які вони затвердили менше 
доби тому, це як вийти на вулицю роздягненим. 

Однак Муніципалітет продовжив реалізацію цієї ініціативи. Як наслідок, нині міська влада оприлюднює кожен аспект власних 
політичних кроків (крім тих, оприлюднення яких заборонене законом), що дозволяє 10 мільйонам мешканців Сеула отримувати 
доступ до цієї інформації на спеціальному сайті в режимі реального часу.  За чотири роки від початку реалізації цієї ініціативи 
Муніципалітет Сеула навіть дійшов до оприлюднення складу комітету з містопланування, а також протоколів його засідань без 
жодних застережень1.  

1 Opengov.seoul.go.kr 
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1. Стандартизація бізнес-процесів та процесів звітування має велике значення для зниження корупційних ризиків. Не 
існує ідеальної політики та немає значення, наскільки добре певну політику впроваджують. Повністю знищити корупцію 
неможливо. Водночас, досвід Сеула свідчить про те, що ефективна система управління на базі технічних рішень може 
реального скоротити корупційні ризики та поступово змінити ставлення до корупції та методів роботи. Ключем до 
ефективного подолання корупції є створення систематичного та стандартизованого електронного процесу державного 
управління процесами будівництва. У цьому контексті ми рекомендуємо використовувати підходи, подібні до Системи 
прозорого будівництва Сеула, оскільки вони можуть допомогти підвищити ефективність, прозорість та підзвітність у сфері 
управління будівництвом громадських об’єктів.

2. Мінімізація надлишкових особистих контактів між учасниками проектів (неформальне звітування, приватні зустрічі та вечері) 
може зменшити корупційні ризики. Необхідність подавати друковані документи та робити особисті візити з метою отримання 
необхідних ухвал та дозволів під час реалізації проекту за відсутності стандартизованих процесів роботи та звітування можуть 
призвести до виникнення недопустимих відносин між субпідрядниками, керівниками проектів і підрядниками (наприклад, 
завдяки приватним зустрічам або вечерям). Відтак, мінімізація подібних особистих контактів між зацікавленими сторонами може 
стати важливим фактором у боротьбі з корупцією. Крім того, систематичний обмін цифровими документами та інформацією 
щодо всіх аспектів будівництва (зокрема звітами про хід виконання робіт, використання матеріалів на об’єктах будівництва, 
внесення змін до планів, управління якістю та дотриманням техніки безпеки) із громадськістю в режимі реального часу допомагає 
знизити ризик корупційних практик, оскільки користувачі більше звертають увагу на якість власних звітів та супроводжувальної 
документації, розуміючи, що згадані документи потраплять до громадськості.

3. Величезне значення має надання інформації в режимі реального часу. У старому підході, коли інформація для громадськості 
оприлюднювалася лише один раз, вже практично немає сенсу. Подібно до системи CCS в Сеулі, Allimі можна вважати «живим» 
джерелом інформації з огляду на наявність автоматичного підключення до One-PMIS, куди збігається вся інформація та звіти про 
проекти будівництва громадських об’єктів від Муніципалітету, підрядників та керівників проектів. Обмін інформацією в режимі 
реального часу означає, що зацікавлені сторони можуть перевіряти діяльність один одного, тоді як громадськість та зацікавлені 

II. Досвід використання системи прозорого будівництва в Сеулі заради підвищення прозорості  
у сфері будівництва громадських об’єктів
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сторони отримують користь від цієї інформації. Подібний підхід має набагато більше переваг у порівнянні з одноразовим 
розкриттям інформації без оновлення в подальшому.

4. Оприлюднення інформації для громадськості може закласти основу для розвитку культури підзвітності та усунути соціальні 
протиріччя навколо будівництва громадських об’єктів. Оприлюднення достовірної інформації про проекти будівництва 
в режимі реального часу сприяє тому, що громадськість починає слідкувати за адміністративними процесами, а також 
створює культуру підзвітності та прозорості в управлінні проектами будівництва, оскільки всі учасники усвідомлюють, що 
переважна більшість інформації про їх діяльність відкрита для громадськості. Крім того, із досвіду Кореї стає зрозумілим, 
що оприлюднення інформації сприяє запобіганню та подоланню соціальної напруги та конфліктів. Із утвердженням 
демократії все більше людей починають реалізовувати своє право на інформацію. Тоді як закритість офіційних даних 
підвищує наслідки соціальних конфліктів. Органи влади можуть зменшити подібні наслідки за рахунок побудови системи 
добровільного розкриття інформації та надання інформаційних послуг громадянам. Це дозволить громадянам надсилати 
запити за інституційними каналами, як у випадку системи Allimi і механізмів подачі запитів та розгляду скарг, створених 
Муніципалітетом Сеула.

5. Постійна модернізація системи так само важлива, як її створення. Для цих цілей потрібно виділяти довгострокове 
фінансування. Ідеальну систему неможливо створити одразу, незалежно від того, скільки ресурсів та зусиль витрачено на 
її створення. Подані таблиці свідчать, що Муніципалітет Сеула постійно виділяє фінансування для оптимізації та оновлення 
систем PMIS та Allimi від самого моменту їх створення в 2011 році. Система модернізується відповідно до зауважень, 
пропозицій та запитів, отриманих від користувачів One-PMIS та громадськості. Це дозволяє забезпечити актуальність 
системи в умовах постійного розвитку середовища та спроможність задовольняти нові потреби і запити користувачів та 
громадськості. У цьому контексті тим, хто хоче створити подібну систему, важливо передбачити довгострокове фінансування 
на її забезпечення та модернізацію.
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Таблиця: Витрати Сеула на створення і підтримання/модернізацію CCS

*Примітка: CCS сприяє процесу управління більшістю проектів будівництва громадських об’єктів у Сеулі з загальним річним бюджетом понад 1,3 млрд. дол. США

2011 2013 2014 2015 2016

Проект Створення системи Підтримання та 
модернізація

Підтримання та 
модернізація

Підтримання та 
модернізація

Підтримання та 
модернізація

Загальні витрати

930 млн. вон

(приблизно 793 тис. 
дол. США)

245 млн. вон

(приблизно 209 тис. 
дол. США)

386 млн. вон

(приблизно 330 тис. 
дол. США)

236 млн. вон

(приблизно 201 тис. 
дол. США)

209 млн. вон

(приблизно 178 тис. 
дол. США)

Створення 700

Технічне 
обслуговування 230 195 324 194 209

Покращення 
системи 50 62 42

 
1. Створіть дієвий механізм запровадження системи за допомогою правових та інших засобів 

У Кореї немає закону, що передбачав би обов’язкове використання системи One-PMIS2.   За відсутності такого закону Муніципалітет 
Сеула ухвалив низку неправових та інституційних підходів з метою формування культури належного сприйняття та призвичаєння 
учасників проектів будівництва до використання системи One-PMIS. 

2 Водночас, ухвалено низку законів, що формують засади для запровадження систем One-PMIS та Allimi:
• Закон про застосування будівельних технологій
• Рамковий закон про будівельну промисловість
• Закон про безпеку та охорону здоров’я на промисловості
• Закон про управління публічними архівами
• Закон про охорону приватності
• Закон про оприлюднення офіційної інформації
• Постанови про ефективну адміністративну діяльність

III. Рекомендації щодо створення систем на основі досвіду One-PMIS та Allimі в інших країнах
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• У складі Головного управління інфраструктури Муніципалітету Сеула створено Управління з питань будівництва, що 
відповідає за управління системою One-PMIS. Воно активно працює над підвищенням обізнаності та переконанням усіх 
інших відділів Головного управління у важливості та необхідності використання One-PMIS, оскільки за різні види проектів 
громадського будівництва відповідають різні відділи. Коли інші відділи Головного управління долучилися до просування 
One-PMIS, використовувати цю систему стали всі учасники проектів. 

• Наразі управління продовжує поширювати систему та проводити навчальні заходи для співробітників відділів Головного 
управління та зовнішніх зацікавлених сторін. Продовжуються заходи з підвищення обізнаності та готовності використовувати 
систему One-PMIS, а також дотримуватись основоположних принципів забезпечення прозорості та доступу до інформації. 

• У результаті цих системних зусиль Управління з питань будівництва спромоглося забезпечити досягнення консенсусу між 
усіма відділами Головного управління інфраструктури щодо використання One-PMIS. Підрядники та приватні зацікавлені 
сторони також стали сприймати використання системи як норму.

• У той же час, Управління заохочувало інші відділи включати положення про використання One-PMIS до тендерних оголошень 
та контрактів на будівельні роботи. Таким чином зацікавлені сторони долучаються до використання системи від самого 
початку процесу. 

Наступні рекомендації можна запропонувати країнам, які прагнуть створити ефективні механізми впровадження систем One-
PMIS та Allimi з огляду на досвід подібних дій в Сеулі. 

• Забезпечити потужну політичну волю з боку вищого керівництва органу влади, який відповідає за систему прозорого 
будівництва. Це сприятиме тому, що посадові особи, відповідальні за контракти на будівельні роботи, перетворюватимуться 
на агентів змін та поширюватимуть нові практики серед приватних зацікавлених сторін. 

• Знайти відповідні закони, положення яких можна застосувати у креативний спосіб та використати в якості засад для розробки 
та запровадження One-PMIS. Не чекайте на ухвалення конкретних законів. Просувайте неофіційне навчання та створюйте 
норми подібно до досвіду Головного управління інфраструктури Муніципалітету Сеула. 

• Водночас, для забезпечення системного використання One-PMIS вживайте кроків для ухвалення нормативного документу, 
що зробить таке використання обов’язковим. 
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• Поки такий нормативний акт готується і ухвалюється, включайте положення про використання One-PMIS до тендерних 
оголошень та офіційних контрактів аби залучити приватних підрядників до використання системи. Приватні підрядники не 
виступатимуть проти нового положення, якщо попередити про нього від самого початку, навіть якщо це не передбачено 
законом. З часом воно перетвориться на норму для будівельної галузі. 

 
2. Виділяйте необхідні людські та фінансові ресурси для управління та підтримання систем One-PMIS та Allimi 

• У Сеулі управління системами One-PMIS та Allimi здійснює Управління з питань будівництва, до штату якого входять 
8 співробітників (1 директор, 1 спеціаліст з розробки політики, 2 інженери громадських об’єктів (керівники об’єктів 
будівництва), 2 спеціалісти з розробки й використання даних, 1 спеціаліст з комунікацій та 1 спеціаліст з інформаційних 
технологій та безпеки). Крім того, на постійній основі в управлінні додатково працюють 2-4 співробітника приватної компанії, 
що забезпечує технічну підтримку систем One-PMIS та Allimi (програмісти і дизайнери) за контрактом з Муніципалітетом 
Сеулу.  Кожний співробітник управління здійснює моніторинг за роботою систем. 

• Рекомендація для країн-партнерів: створіть міжвідомчу групу в складі принаймні шести (6) співробітників у межах органу 
влади, що відповідатиме за ефективне управління системами.

• Технічну підтримку можна доручити приватній компанії шляхом укладання з нею щорічних контрактів. При цьому 
максимальний результат досягається якщо приватна компанія надсилає своїх працівників для роботи з міжвідомчою групою, 
створеною у складі органу влади. 

 
3. Застосовуйте поетапний підхід до створення системи 

• Якщо повноцінну систему, обладнану усіма необхідними функціями, одразу розробити неможливо, спробуйте зробити 
це поступово. На першому етапі можна створити систему версії 1.0, що буде мати функціонал виключно системи Allimі – 
оприлюднення інформації за певними категоріями, зокрема інформації про загальний хід виконання кожного проекту. Вона 
буде використовуватися керівниками проектів для проведення моніторингу, а також доведення інформації до громадськості.

• На другому етапі можна модернізувати систему до версії 2.0, що матиме додаткові функції (наприклад, функції системи PMIS). 
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Після цього основні підрядники отримають можливість вводити до системи основну інформацію та звіти. Пізніше таку систему 
можна під’єднати до системи оприлюднення інформації по типу інформаційного порталу, що забезпечує однаковий доступ 
керівників проектів та громадськості до інформації. 

• На третьому етапі система може дозволяти підрядникам та суб-підрядникам завантажувати всю інформацію, пов’язану з 
проектами будівництва. Таким чином функціональність версії 3.0 вийде на рівень One-PMIS (Сеул). Система працюватиме в 
режимі реального часу, перетвориться на засіб кооперативного управління та отримає автоматичне підключення до системи 
оприлюднення даних. Це дозволить системі надавати громадськості інформацію про об’єкти будівництва у цифровому 
вигляді та в режимі реального часу.  

  
4. Створіть систему стандартної класифікації даних, орієнтовану та користувача

Стандарти класифікації даних є передумовою створення будь-якої системи. Вони дозволять забезпечити використання 
стандартизованої інформації під час виконання проекту. Відтак, ми радимо країнам-партнерам створювати орієнтовані на 
користувача системи стандартної класифікації даних. Крім того, ефективне функціонування нової системи є таким же важливим 
(а, можливо, навіть важливішим), як запровадження технічної системи. Тому органам, що формують політику, необхідно від 
самого початку розробити сталий та практичний план ефективного управління даними, адже будь-яка система прозорого 
будівництва може швидко переповнитись необробленими та суперечливими даними. Це може призвести до ліквідації системи, 
яку вважатимуть ненадійною та невідповідною. Нарешті, при створенні системи управління проектною інформацією зі сфері 
будівництва необхідно забезпечити її орієнтацію на підрядників – система має забезпечити потреби фактичних користувачів, 
розташованих по місцю реалізації проекту. При цьому слід попередити можливість дублювання робіт та перевірки подвійного 
запису.

 
5. Створіть/підсильте платформи для обміну інформацією та проведення консультацій з громадськістю в режимі 
оффлайн аби забезпечити ефект синергії з онлайн-системами Allimi. 

Хоча обмін публічною інформацією в режимі онлайн є важливим, він не може замінити потреби в особистому обміні інформацією та 
консультаціях. Перед початком будівельних проектів Муніципалітет Сеула проводить зустрічі з населенням, що мешкає неподалік 
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від об’єкту будівництва. Громадські слухання та консультації організовуються в тісній співпраці з 25 районними адміністраціями м. 
Сеула. Отримавши зворотній зв’язок від місцевих жителів, Муніципалітет вносить зміни до планів проектів. Отримання коментарів 
від місцевих жителів та їх врахування у плані робіт до початку фактичної реалізації проекту дозволяє місцевій владі мінімізувати 
громадське невдоволення або необхідність вносити зміни під тиском громадськості. Якщо місцеві жителі серйозно налаштовані 
проти певного проекту, його взагалі можуть скасувати. 

З початком будівельних робіт, місцева влада розміщує навколо будівельних майданчиків 
плакати з інформацією про термін виконання робіт, підрядників, суб-підрядників, а також 
контакти посадової особи від Муніципалітету, відповідальної за проект. 

Повідомлення, розміщені в громадському парку неподалік від місця проведення робіт з покращення дорожного 
покриття, із зазначенням контактної інформації (зокрема переліку відповідальних осіб) підрядника та відділу 
адміністрації Сеулу, що керує проектом. Крім того вказується телефон гарячої лінії для інформування при випадки 
корупції або затримки у виплатах за субконтрактом. 

Громадяни можуть надсилати запити та скарги за цими контактами або через опцію «Запитай помічника мера» на веб-сайті Allimi, 
а також через веб-сайт Муніципалітету Сеула та його сторінки в соціальних мережах. Муніципалітет також проводить програму 
«громадських перевірок», що надає можливість громадянам відвідувати об’єкти будівництва до початку будівельних робіт. 
Заявки на участь у цій програмі подаються через веб-сайт Allimi. Починаючи з червня 2015 року, можливостями даної програми 
скористались 112 громадян. 

 
6. Запровадьте цільову антикорупційну політику для створення сприятливого середовища  
для запобігання корупції

Якою б ефективною не була Система прозорого будівництва, підвищення адміністративної ефективності та прозорості в управлінні 
проектами будівництва громадських об’єктів не можна досягти за рахунок самого лише технічного впровадження системи. 
Необхідно передбачити додаткові політичні та навчальні заходи на доповнення до створення і модернізації системи. З досвіду 
Сеула можна стверджувати, що конкретні ініціативи у сфері протидії корупції сприяли більшій прозорості управління проектами 
будівництва громадських об’єктів. Нижче описано два приклади подібних ініціатив, реалізованих в Сеулі на доповнення до 
Системи прозорого будівництва. 
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(a) Обмеження на працевлаштування посадових осіб після звільнення 

У Кореї ухвалено Закон про професійну етику державних службовців, в якому встановлюється обмеження на 
працевлаштування посадових осіб, які звільнилися з органів влади, у компаніях-підрядниках (відтоді подібні особи не 
можуть вимагати працевлаштування у підрядників в обмін на перемогу у тендері). Порушення вимог даного закону карається 
штрафом або позбавленням волі. Ці обмеження застосовуються до всіх державних службовців четвертої категорії та вище, 
а в окремих сферах (будівництво, інженерія громадських споруд, охорона довкілля, оподаткування) – до службовців сьомої 
категорії та вище. Державні службовці  не можуть працювати в компаніях чи установах, пов’язаних договірними відносинами 
з органами влади протягом трьох років з моменту звільнення, якщо вони співпрацювали з такими компаніями протягом 
п’яти років до моменту звільнення. 

 
(b) Центр збору повідомлень та пропозицій від суб-підрядників у сфері будівництва 

Муніципалітет Сеулу часом відмічає, що великі будівельні компанії намагаються використовувати власне домінуюче 
становище та змушувати субпідрядників знижувати ціни всупереч законним інтересам. Це може призводити до зниження 
якості будівельних робіт та порушень техніки безпеки. Відтак, у 2011 році місцева влада створила Центр збору повідомлень 
від суб-підрядників у сфері будівництва, що дозволяє захистити соціально-незахищених підрядників від протиправних дій. З 
моменту відкриття до Центру щорічно надходить в середньому 268 повідомлень. За результатами перевірки, що встановила 
факт порушення, до порушників можуть застосовуватись адміністративні санкції, зокрема приписи про вжиття корекційних 
заходів та припинення діяльності (відповідно до положень Рамкового закон про будівельну промисловість). 
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Розділ 8



Система прозорого будівництва м. Сеул для ефективного та прозорого державного управління будівництвом

92

I. Поетапний підхід до системи One-PMIS (Сеул)

Розділ 8. Додаткова інформація та рекомендації щодо застосування системи 
прозорого будівництва у державах-партнерах 

Вступ

Останній розділ містить більш детальні рекомендації для тих держав, що вирішили створити власний аналог системи прозорого 
будівництва. Текст розділу було написано за результатами відвідання трьох держав-партнерів співробітниками технічної місії 
Муніципалітету Сеула та ПРООН у липні 2016 року, а також з урахуванням спільних питань, що виникали в держав-партнерів.   

 
Неможливо одразу запровадити всі функції системи прозорого будівництва (Сеул). Подібна робота в Сеулі відбувалась за рахунок 
поступового оновлення конфігурації меню для системи One-PMIS. 

1. У 2012 році, коли було вперше розроблено систему One-PMIS, головне меню включало такі функції: «Огляд проекту», 
«Контроль ходу робіт», «Звіти про хід робіт» і «Управління документацією».

2. У 2013 році як відповідь на два масштабні та фатальні нещасні випадки на будівництві до головного меню було додано функції 
«Управління безпекою» і «Управління історією».

3. У 2014 році на основі відгуків і побажань користувачів, систему було суттєво вдосконалено для забезпечення зручності 
використання. Після модернізації систему було розділено на два режими – «Адміністративний режим» і «Режим проектів», а 
також змінено головну сторінку.

4. На сьогодні Муніципалітет Сеула працює над спрощенням системи для зручності користування шляхом інтеграції декількох 
меню/екранів.

• Наслідки для держав-партнерів

Розробка системи – це не разове завдання. З часу першої розробки систему необхідно оновлювати/вдосконалювати 
відповідно до обставин, умов, потреб, що постійно змінюються, а також відгуків користувачів. Таким чином, наявність занадто 
великої кількості функцій у поєднанні зі складною структурою системи на початковому етапі не є найкращим підходом, 
оскільки це спричинить незручності під час оновлення системи в перших роках після початку розробки. Успішна реалізація 
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власного аналогу системи прозорого будівництва досягається за умови врахування пріоритетних потреб в управління 
будівництвом громадських споруд. 

Рекомендація: Проведіть консультації за участі різних зацікавлених осіб, урядових органів, а також громадського 
суспільства з метою визначення переліку основних меню та категорії з огляду на пріоритети та потреби, встановлені 
в ході консультацій. При цьому слід безумовно враховувати технічні спроможності керівного органу, а також готовність 
користувачів системи. Спробуйте почати з простої в користуванні структури на пілотному етапі, залишаючи системні 
ресурси для розширення системи від самого початку. 

При проектуванні вихідної системи необхідно закладати достатньо ресурсів для подальшого розвитку системи. Наприклад, 
ранні версії системи можуть не підтримувати безпосередній зв’язок із національною системою електронних закупівель. В той же 
час, систему слід проектувати таким чином аби передбачити можливість встановлення зазначеного зв’язку в майбутньому. В 
противному випадку, модернізація або створення нової системи потребуватимуть набагато більше фінансових та технічних 
ресурсів. Саме тому вищому керівництву слід розробити загальне уявлення про власну систему прозорого будівництва, а 
також проаналізувати бажані функції або спроможності системи з огляду на довгострокову перспективу. При цьому слід чітко 
розуміти перелік меню та категорій, що можуть бути інтегровані в систему на першому етапі. 

 
Найчастіше виникає питання, чи можна вважати систему прозорого будівництва Сеула відкритим джерелом інформації та чи можуть 
держави-партнери використати цю систему для власної країни після внесення незначних модифікацій. Якщо коротко то ні, і ось чому. 

1. ІТ-інфраструктура і технічне робоче середовище системи суттєво відрізняються в різних країнах. Суттєва частка апаратного і 
програмного забезпечення, що застосовується в системі One-PMIS міста Сеула, корейського виробництва, і тому, Муніципалітет 
Сеула рекомендує усім партнерам будувати системи залучаючи ІТ-спеціалістів власної країни та за допомогою ІТ-систем 
національного виробництва, що буде найбільш економічно вигідним рішенням. Навіть якщо корейська компанія здійснює 
будівництво такої ж системи, що й система One-PMIS міста Сеула, в довгостроковій перспективі технічне обслуговування і 
оптимізація витрат набагато перевищать початкові переваги. 
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2. Система One-PMIS міста Сеула не є загальнодоступною (з міркувань безпеки), і всі примітки в кодах системи (яких є тисячі) 
написані корейською мовою. Таким чином, партнерам краще визначити, чим саме вони бажають управляти і що саме розкрити 
за допомогою своїх систем PMIS, і таким чином, побудувати систему з залученням власних спеціалістів, що якнайкраще 
відповідатиме конкретному ІТ-середовищу. Довідковий посібник з системи прозорого будівництва створювався як джерело 
інформації та ідей щодо запровадження та проектування подібної системи на території держав-партнерів. 

3. Відповідно до нижчеподаної таблиці, місто Сеул використовує наступну систему в One-PMIS, що є стандартом для корейського 
уряду. Використання операційної системи Window замість Unix є дешевшим і швидшим варіантом. Однак на відміну від Unix, 
використання Window забезпечує меншу стійкість і надає менші можливості для  розширення системи. Саме тому в Сеулі 
використовується Unix.  
Застосоване ПО

ОС БД Мікропрограмне 
забезпечення Мова програмування Безпека Управління файлами

Unix Oracle 10 Веб/Was-сервер Java Security Solution Up-Load Solution

  
4. Інформацію про загальну апаратну та мережеву структуру системи One-PMIS міста Сеула дивіться в наступній схемі. 
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1. Для початкової впровадження рекомендується налаштувати чотири основні функції в системі: «Огляд проекту», 
«Контроль ходу робіт», «Звіти про хід робіт» і «Управління документацією». 

• З досвіду Сеула, це фундаментальні компоненти системи One-PMIS, що забезпечують ефективне і прозоре управління 
проектами будівництва громадських споруд. За необхідності, за прикладом Сеула, можливе додавання інших функцій на 
подальших етапах. 

2. Наполегливо рекомендується, щоб від самого початку впровадження системи відповідальний орган із відповідними 
повноваженнями вимагав  автоматизованої звітності ходу будівництва проектів, а також виконало повну заміну 
звичайних паперових звітів на електронні. З огляду на це, слід розглянути можливість перегляду та створення 
політики і законів.

• Це відповідає досвіду Сеула про те, що успіх системи One-PMIS залежить від зменшення фактичного навантаження її 
користувачів, тобто складності роботи з системою. У разі неповної заміни паперових звітів на електронні звіти, людям 
доведеться робити ту саму роботу двічі, що негативно вплине на використання системи.

• У випадку міста Сеула головний офіс відділу інфраструктури з самого початку впровадження системи One-PMIS схвалив 
електронні звіти як офіційні та не вимагав додаткових паперових звітів. Це був один з ключових факторів успішного 
впровадження системи. 

3. Що стосується формату/шаблону звіту про хід робіт з впровадження PMIS, зверніть увагу на шаблон щоденного 
звіту про хід робіт з впровадження One-PMIS міста Сеула. 

• Відповідно до детальних пояснень в довідковому посібнику CCS для щоденних, щотижневих та щомісячних звітів міста Сеула 
використовується один і той самий шаблон; ці звіти відрізняються лише щодо періоду часу, який вони охоплюють. Це спрощує 
процес звітування для користувачів. 
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III. Рекомендації щодо створення PMIS державами-партнерами 
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4. Під час розробки системи PMIS слід подумати про те, яким чином чітко продемонструвати хід робіт в зрозумілій 
формі й з кількісними даними. 

• Метод розрахунку темпу робіт повинен бути якомога простішим, щоб зменшити навантаження на користувачів і забезпечити 
зручність. Не обов’язкового слід дотримуватися методу розрахунку міста Сеула,  натомість розробивши будь-який інший 
метод, більш економічно доцільний та ефективний за конкретних обставин. 

• Важливо, щоб регулярні електронні звіти про хід робіт складалися за одним і тим самим шаблоном, а інформація щодо звітів 
про хід робіт була доступною громадськості через будь-який портал на зразок Allimi. 

• Також слід розглянути способи продемонструвати загальний стан ходу робіт. У Сеулі, наприклад, використовується кольорове 
маркування для позначення стану, що забезпечує швидкий моніторинг: 

 

Більш конкретно….

• На початковому етапі найкраще налаштувати звітування про хід робіт в системі U-PMIS таким чином, щоб включити 
лише найбільш загальні види будівельних робіт (не більше десяти видів). 

• На мікрорівні різні виконавці можуть детально управляти фактичним процесом будівництва відповідно до своїх 
стандартних робочих процесів. Незважаючи на це, усі виконавці повинні застосовувати один і той самий метод щоб 
демонструвати основну інформацію про хід робіт за допомогою PMIS. У цьому полягає уся суть. 

• Для кожного виду будівельних робіт система, в ідеальному варіанті, повинна застосовувати функцію розрахунку 
темпу робіт, враховуючи дані, які користувачі вводять у два поля: заплановане і фактичне виконання робіт за видом 
роботи. 

Понад 100 %  (за графіком) 100 % ~ 90 %  (із незначним запізненням) До 90 %  (із запізненням)
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Вид будівельних робіт
2016 2017

Всього
Сер. Вер. Жов. Лис. Гру. Січ. Лют. Бер. Квіт.

Земляні роботи Заплановані роботи в порівнянні з викона-
ними роботами за видом роботи/за місяць

Тротуарні роботи

Дренажні роботи

Фундаментні роботи

Роботи зі спорудження

Роботи по знесенню

Землерийні роботи

Роботи з облаштування 
територій

Інше

Всього

5. Встановлення веб-камер суттєво сприятиме ефективному управлінню будівництвом і розкриттю публічної 
інформації. Таким чином, наполегливо рекомендується запровадити встановлення веб-камер одночасно з 
розробкою системи PMIS. Ця функція сприятиме ефективності та прозорості моніторингу в управління проектами. 

• Спираючись на досвід міста Сеула функцію веб-камер найдоцільніше впровадити наступним чином:

(a) Спершу необхідно ознайомитися з відповідними законами в країні та визначити рекомендації щодо встановлення і 
експлуатації веб-камер.   

• Зокрема необхідно здійснити правовий аналіз, чи встановлення веб-камер на будівельних майданчиках не суперечить іншим 
законам, наприклад законам, що стосуються приватного життя. 

(b) У разі відсутності відповідних законів, можна провести громадські слухання для збору громадської думки і визначення 
принципів встановлення веб-камер для моніторингу проектів будівництва громадських споруд, а також для оприлюднення 
зображень в реальному часі, знятих веб-камерами. 
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(c) Залежно від потреб і наявного фінансування слід визначити параметри роботи камери, діапазон зйомки з експозицією, а 
також технічні характеристики веб-камери (тобто функції, роздільна здатність, мережевий рівень, тощо).

d) Ще до встановлення камер потрібно розробити загальне розуміння та план того, за чим необхідно слідкувати за 
допомогою веб-камер на будівельних майданчиках, а також як створити комплексний механізм моніторингу за будівельними 
майданчиками, щоб контролювати чисельні зображення, які надходять з різних веб-камер. (Для отримання більш детальної 
інформації перегляньте вебсемінар Муніципалітету Сеула та ПРООН, що містить приклади з використання системи One-PMIS 
в Сеулі.)

технічні характеристики веб-камери One-PMIS міста Сеула
 

Класифікація Технічні характеристики

Формат Камера в захисному ковпаку з необмеженим високошвидкісним обертом 360 градусів 

Кількість точок (пікселів) Як мінімум 410,000 (811 по вертикалі x 508 по горизонталі)
(Примітка: рекомендується використовувати веб-камери з 2 мільйонами пікселів)

Роздільна здатність Клас D1 720x480 Як мінімум 650 рядків телевізійного зображення

Швидкість передачі даних Макс. 30 кадрів на секунду в режимі 720x480 або більше (для відображення природного руху)

Мінімальна інтенсивність 
освітлення

Як мінімум 0.00001 люкс
(Примітка: Для зйомки в нічний час і в тунелях встановлюються окремі технічні характеристики).

Збільшення Оптичне: 43 рази / Цифрове: 16 разів або більше

Фокусування Автоматичне фокусування і автоматична апертура

Інше

• К-сть одночасного підключення: мін. 30 користувачів
• Відправлення текстових повідомлень і електронних листів у разі будь-якої несправності
• Запис і збереження IP-адрес користувачів
• Діагностика несправностей і відновлення роботи через службу віддаленого доступу
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6. В перспективі рекомендується, щоб держави-партнери  включали категорію «управління ресурсами» у розділ 
меню «Контроль ходу робіт».  

• Відповідно до довідкового посібника CCS будівельні проекти мають три основні типи ресурсів: робоча сила, матеріали та 
обладнання. Систематичний моніторинг проектних ресурсів є важливим, оскільки від них залежать загальні витрати і якість 
будівництва.  

• Щоденна робота працівників, матеріали та обладнання повинні управлятися і фіксуватися у звітах про хід робіт (щоденних, 
щотижневих і щомісячних).

• One-PMIS (Сеул) можна вважати прикладом для створення системи управління ресурсами в інтересах органів управління, 
що відповідають за будівництво громадських об’єктів на території держав-партнерів. Однак, точний перелік компонентів 
системи PMIS необхідно визначати окремо з урахуванням особливостей держави-партнера.  Ви можете пізніше зменшити чи 
розширити межі дії функції управління ресурсами залежно від конкретних потреб і можливостей моніторингу. 

 
Шаблон звіту щодо управління ресурсами в системі One-PMIS міста Сеула 

Тип 
ресурсів 
(одиниця)

Робоча сила (людей)
Обладнання 

(одиниць)
Матеріали (тон)

Робота за 
попередній 

місяць

Робота в 
поточному місяці

Загальна 
робота

 Робітники  Екскаватор  Арматура

 Звичайний робітник  Самоскид  Готова бетонна суміш

 Технічний спеціаліст  Бульдозер  Асфальтобетон

 Інші робітники  Інше  Інше

Всього
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7. Корисним буде запровадження цифрових систем оцінки ефективності учасників проекту в PMIS, тому державам-
партерам рекомендується розглянути питання про включення цього меню, принаймні на останніх етапах, 
враховуючи досвід Сеула в системі One-PMIS, здобутий методом спроб і помилок.

• Законом про застосування будівельних технологій Республіки Корея вимагається проведення оцінки компаній і технічних 
спеціалістів, що беруть участь в будівельних проектах (наприклад, конструкторів, виконавців, контролерів). За цим 
самим законом Міністерство землі, інфраструктури і туризму повинно інтегрувати й управляти усіма результатами оцінки 
ефективності робіт на національному рівні.

•  Насправді, відповідність цій вимозі оцінки ефективності робіт залишається в Кореї обов’язковою на законодавчому рівні 
з двох основних причин: 1) Поточна система оцінки ускладнюється різноманітними методами оцінювання, термінами і 
критеріями для кожного учасника проекту; 2) Відсутність дисциплінарних заходів або штрафів для покарання осіб, що не 
проводять оцінку ефективності роботи.   

• Враховуючи ці проблеми, Муніципалітет Сеула розробив функцію системи One-PMIS щодо оцінки ефективності роботи, яка в 
зручній для користувача формі забезпечує автоматизацію процесу оцінки й включає всі критерії оцінки, передбачені Законом 
про застосування будівельних технологій Республіки Корея. 

• Закон не передбачає обов’язкового проведення оцінки ефективності роботи онлайн за допомогою системи One-PMIS. Крім того, 
така форма оцінки не замінює офіційну оцінку поза меж системи. Незважаючи на це, системі One-PMIS вдалося стати зручним 
інструментом в місті Сеулі, що забезпечує оцінку ефективності роботи учасників проекту, а також створення електронної 
системи бази даних для проведення усіх оцінок шляхом введення результатів і даних оцінки у загальну цифрову систему.  
(Примітка: Муніципалітет Сеула призначає офіційний орган для проведення електронної оцінки ефективності роботи за допомогою One-PMIS і 

затверджує електронні звіти оцінки за допомогою офіційної електронної системи управління Муніципалітету Сеула.)

• Спираючись на досвід міста Сеула, отриманого методом спроб і помилок, державам-партнерам рекомендується застосувати 
наступний підхід:

1) Прийняти або переглянути національні закони щодо оцінки ефективності роботи для того, щоб електронна оцінка через 
систему PMIS могла замінити позамережеву оцінку ефективності роботи (на паперових носіях). 
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– Це дозволить уникнути повторної роботи і допоможе отримати бажання користувачів PMIS проводити електронні 
оцінки ефективності роботи через систему PMIS. 

2) Провести багатосторонні консультації з метою розробки індивідуальних критеріїв оцінки ефективності роботи для 
системи PMIS. 

– У якості прикладу можна навести оцінки в Сеулі (які вже доступні в USPC відповідно до отриманого запиту), однак 
необхідно розробити спеціальні питання, які зможуть вирішити окремі потреби та проблеми. 

– В ході підготовки питань, відповідальному органу слід провести консультації з суб’єктами, що залучатимуться до 
процесу оцінки, а також з тими суб’єктами, що проходитимуть зазначену перевірку в майбутньому.

 

8. Спираючись на досвід міста Сеула рекомендується, щоб система PMIS включала функцію «Управління історією 
нещасних випадків» на максимально ранньому етапі свого функціонування.  

• Як вже згадувалось, у Сеулі було додано цю функцію до системи One-PMIS в якості реакції на два нещасні випадки з тяжкими 
наслідками, що сталися в 2013 році. Таким чином, решта країн де спостерігається будівельний бум, має підготуватись до 
збільшення кількості нещасних випадків на будівництві подібно до того, як це відбувалось у минулому в Кореї.

• З досвіду Сеулу існують два важливі заходи для запобігання нещасних випадків на будівництві: 1) систематичний і точний 
аналіз причин нещасного випадку з наступною розробкою спеціальних заходів реакції з метою запобігання повторних 
випадків; 2) встановлення штрафів/покарання осіб, відповідальних за нещасні випадки щоб створити ефективні засоби 
стримування (наприклад, обмеження в майбутньому можливості участі у тендерах, накладення штрафів, індивідуальні 
звільнення з роботи, тощо). 

• У випадку системи прозорого будівництва Сеула відомості про нещасні випадки, зафіксовані в розділі меню One-PMIS «Історія 
нещасних випадків», становлять важливу базу даних, яка в свою чергу забезпечує засоби для реалізації двох превентивних 
заходів, згаданих вище. Саме тому наполегливо рекомендується, щоб система PMIS включала розділ меню «Історія нещасних 
випадків» на якомога ранішому етапі свого функціонування. 

Додаткова інформація та рекомендації щодо застосування системи прозорого 
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• Незважаючи на сказане, сама по собі функція меню «Історія нещасних випадків» в системі PMIS не зможе автоматично 
запобігти нещасним випадкам. Для ефективного використання меню необхідно розробити відповідні закони і окремі керівні 
принципи з урахуванням результатів досліджень і консультацій, що чітко визначають ряд дій, які повинні вжити учасники 
проекту в разі виникнення нещасного випадку, та забезпечити їх впровадження. Іншими словами, паралельно з розробкою 
системи необхідно підготувати нормативно-правові засади та забезпечити реалізацію подальших заходів. 

 
Послідовність дій міста Сеула у разі нещасного випадку на будівельному майданчику 

 
Виникнення нещасного випадку  Початкове повідомлення про нещасний випадок  Порятунок жертв  Перша 
допомога на місці події  Огляд місця події  Вивчення причин нещасного випадку  Складання звіту про нещасний 
випадок  Завантаження і управління звітом в системі One-PMIS  Накладення штрафів на осіб/компанії, відповідальні за 
нещасний випадок і розповсюдження інформації про нещасний випадок і висновки

1. Рекомендується створити сайт Allimi як відкриту платформу для надання інформації. Іншими словами, користувачам 
(тобто громадянам) не потрібно реєструватися в системі, щоб отримати інформацію. 

2. Перед будь-якою технічної розробкою важливо визначити, який вид інформації про будівництво громадських 
споруд вважається значущим, беручи до уваги консультації із зацікавленими особами, у томі числі громадянами.  

3. Перед будь-якою технічної розробкою необхідно визначити, які типи інформації можуть бути оприлюднені. 
Наприклад, вивчити, яким чином інформація про договори/закупівлі, отримана з системи електронних закупівель, 
може бути пов’язана і розкрита через Allimi, разом з інформацією, що надходить з різних меню системи PMIS.  

4. Після визначення типів інформації, які можуть бути розкриті, необхідно розробити систему управління інформацією 
Allimi і телефонних або веб-додатків. 

IV. Рекомендації щодо створення системи розголошення інформації за прикладом Allimi 
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5. Охопити усі види інформації може відразу не вдатися. Тому працюючи над розробкою Allimi, необхідно взяти до 
уваги довготривалу перспективу та продумати, яку саме інформацію держави-партнери та керівні органи планують 
розкривати для громадськості у майбутньому, а також розробити платформу з можливістю розширення.   

6. Пам’ятайте, що основою CCS міста Сеула є автоматичний зв’язок отриманої в реальному часі інформації між One-PMIS 
та Allimi, а також між Allimi та іншими відповідними системами (наприклад, між національною системою закупівель 
і електронною фінансовою системою міста Сеула). З самого початку сайту Allimi необхідно застосувати метод 
автоматичного зв’язку, незважаючи на те, що на початкову етапі передбачається обмеження обсягу інформації. 
Наполегливо не рекомендується введення частинами або ручне введення інформації в PMIS. Уся інформація на сайті 
Allimi повинна бути отримана за допомогою системних зв’язків.  

7. З досвіду міста Сеула наступні типи інформації можуть бути становити інтерес для громадян держав-партнерів:   
 
Основна інформація
a) Тип будівництва, місце, масштаб (розмір, фінансування тощо)
b) Період будівництва (у тому числі терміни і послідовність ключових етапів) 
c) Основні організації та відповідальні керівники, що беруть участь в будівництві (у томі числі контактна інформація)
d) Очікувані результати будівництва 
e) Особливості будівельних робіт, що можуть спричинити незручності для місцевих жителів
Примітка: З досвіду міста Сеула рекомендується оприлюднити пункти a), b), та c) на сайті Allimi на початковому етапі.

Додаткова/спеціальна інформація
a) У разі зміни періоду будівництва (наприклад, затримка) або проекту будівельних робіт, які причини такої зміни?
b) Які документи, що мають доказове значення, підтверджують обґрунтованість причин в пункті a) 
Примітка: Якщо Allimi забезпечуватиме оновлену основну інформацію за пунктами a), b), та c) в реальному часі, громадяни 
матимуть можливість відстежувати зміни і ставити питання щодо змін. Таке розкриття інформації запобігає можливій корупції 
під час внесення змін до проекту будівництва.  Важливо, щоб контактна інформація про відповідні відділи і людей, відповідальних 
за проекти, була чітко представлена на сайті Allimi, і громадяни могли навести довідки, скориставшись основною інформацією з 
сайту. 
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1. В ході впровадження системи PMIS найбільш важливим завданням є уникнення дублювання роботи. Таким чином, 
державам-партнерам рекомендовано провести детальне дослідження поточної системи звітування у паперовому 
форматі, а також спробувати автоматизувати реформовану/оновлену систему звітування за допомогою системи 
U-PMIS.  

2. Для визначення нової електронної системи звітування рекомендується провести консультації з відповідними 
зацікавленими особами, зокрема з фактичними користувачами системи, щоб максимально врахувати інтереси 
користувачів. 

3. Також варто виділити час на те, щоб розробити нові шаблони для електронних звітів про хід робіт за допомогою 
системи PMIS. Необхідно розробити нову електронну систему звітування таким чином, щоб вона включала 
ключові елементи існуючої системи звітування у паперовому форматі та щоб користувачі могли швидко навчитися 
автоматизувати свої звіти за допомогою системи PMIS. Крім того, після початкового пілотного етапу відповідальним 
органам рекомендується проводити консультації з користувачами, а також регулярно оновлювати шаблон 
електронного звіту на основі відгуків користувачів. 

4. Технічним спеціалістам держав-партнерів рекомендується визначити технічні характеристики PMIS та Allimi, що 
відповідають наявним фінансовим і ІТ-ресурсам країни. 

V. Висновки 
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