Додаток 1 – Напрямки роботи проекту USAID МЕРП
В рамках співпраці з обраними містами Проект USAID планує:
1) Працювати з обраними підприємствами ЦТ над розробкою бази даних інформації щодо
умов компонентів системи ЦТ та операційних даних. Забезпечувати управління,
керівництво та підтримку виділеному персоналу ЦТ у зборі та аналізі всіх технічних,
операційних та комерційних даних та інформації, а також встановити операційну базову
лінію кожного підприємства ЦТ. Оцінка рівня комерційного обліку, виставлення
рахунків та збору платежів буде частиною цієї діяльності.
2) Оцінити потреби та провести відповідне навчання та розвиток потенціалу для
персоналу обраних підприємств ЦТ у визначених сферах, які потребують
удосконалення, включаючи технічні питання, операційне керівництво, корпоративну
структуру, фінансову діяльність та відносини зі споживачами.. Застосовувати кращі
міжнародні практики у всіх сферах діяльності ЦТ.
3) Допомагати підприємствам ЦТ у придбанні програмного забезпечення (ПЗ) для
моделювання системи ЦТ (включаючи проведення тренінгів продавцем (ПЗ)),
підтримувати персонал підприємства у розвитку наявної моделі дистрибуції ЦТ із
визначенням топографії мережі, гідравлічних умов, теплового навантаження, його
щільності та дистрибуції, а також всіх інших компонентів та параметрів. Робота
повинна включати таку діяльність:


Розвиток потенціалу операторів програмного забезпечення шляхом початкового
навчання від продавця та подальша допомога в ході розробки моделі системи ЦТ
(завантаження системних даних) і тестування,



Розробка процесу оптимізації системи, розробка сценаріїв та техніки оцінки, що
можуть використовуватися для п’ятирічного плану розвитку мережі та його
майбутніх періодичних оновлень.

4) Розробити План розвитку мережі (ПРМ) для кожного підприємства-учасника. ПРМ
повинен покривати період від п’яти до десяти років в залежності від наявності даних,
відповідних планів економічного та територіального розвитку, інших факторів, що
впливають на вибір горизонту планування. Розробити ПРМ, використовуючи
результати вибору варіантів розвитку системи, що оцінюються за допомогою
програмної моделі системи ЦТ, із визначенням необхідних критичних та пріоритетних
втручань задля покращання системи, а також відповідних необхідних пріоритетних
інвестицій. Встановлення інвестиційних пріоритетів має враховувати вплив в результаті
втручання, наявність коштів та практичність втручання. ПРМ має включати стратегію
реалізації та графік.
5) Для визначених пріоритетних інвестиційних проектів розробити концептуальний
дизайн, кошторис з концептуальною точністю, оцінити інвестиційний вплив
(заощадження, покращені послуги, витрати, яких вдалося уникнути, тощо), а також
визначити потенційне джерело фінансування.

