A
1

B

C

D

E

Робочий план ІПВГ на 2018 рік

2

Моніторинг та оцінка
1) Нові результати моніторингу щодва місяці -> голова Національного секретаріату або відповідальний член БГЗО: (визначити)
2) Обговорення процесу впровадження на кожному засіданні БГЗО
3) Відповідальні сторони складуть свої плани роботи та нададуть їх для включення в загальний Робочий план ІПВГ
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Цілі

Якої вимоги EITI стосується

Заходи

Очікувані документи (дії)

Очікуваний результат

7
8
10 1. Національний пріоритет: підвищення прозорості та відкриття даних у видобувних галузях
11 1.1. Публікація четвертого Звіту ІПВГ України

Вимога ІПВГ 1.5 c (II)

БГЗО переглядає обсяг і зміст звітності ІПВГ, включаючи плани щодо врахування
технічних аспектів звітності, таких як повнота та надійність даних
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Вимога ІПВГ 1.4b

Технічне завдання (ТЗ) для Незалежного адміністратора затверджено БГЗО

Технічне завдання (ТЗ) для
незалежного адміністратора
розроблено враховуючи
прийняте рішення
ТЗ для Незалежного
адміністратора
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Забезпечення того, що Звіт ІПВГ
повністю відповідає потребам країни, у
тому числі нові вимоги Стандарту та
нового законодавства України
Забезпечення того, що контекстна
частина Звіту та частина Звіту щодо
звірки платежів підготовані ретельно та
Незалежний адміністратор розуміє
завдання
Забезпечення підгрунтя для підготовки
Звіту

Вимога ІПВГ 1.4b (iv)

Обрання Незалежного адміністратора, відбір затверджено БГЗО

Укладено контракт з
Незалежним адміністратором

Вимога ІПВГ 2.1-6.3

Незалежний адміністратор збирає дані для Звіту від компаній та уряду

Контекстна частина Звіту, звірка Забезпечення повноти Звіту
платежів
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Вимога ІПВГ 5.2

Незалежний адміністратор проводить звірку даних, отриманих від підзвітних
установ, складає звіт

Звірку платежів завершено

Незалежна звірка інформації додасть
ваги даним про податкові платежі, що
надаються в публічний доступ

Вимога ІПВГ 5.3. and 6

БГЗО затверджує четвертий Звіт ІПВГ за 2017 рік

Четвертий Звіт ІПВГ
опубліковано

Краще поінформовані публічні дебати
щодо видобувних галузей
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18 1.2. Інтеграція ІПВГ в урядові системи

Створення умов для
законодавчої та регуляторної

Законопроект про розкриття інформації у видобувних галузях (проведення заходів, Закон прийнято
семінарів, інформаційна підтримка, юридичний супровід, тощо)

19 основи, гармонізованої з ІПВГ,

F

G

H

I

Затверджую:
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості
з питань європейської інтеграції
Голова БГЗО
Н.А. Бойко

Відповідальний
орган

Міненерговугілля,
БГЗО, Національний
секретаріат;

До травня 2018

Міненерговугілля,
БГЗО, Національний
секретаріат;

До травня 2018

Міненерговугілля,
БГЗО, Національний
секретаріат;
Міненерговугілля,
Мінін, Держгеонадр,
інші ЦОВВи, компанії
та державні
підприємства;
Міненерговугілля,
ДФС, компанії,
Незалежний
адміністратор;
Міненерговугілля,
БГЗО, Національний
секретаріат;

До липня 2018

Джерело фінансування

Вартість

Графік

Не потребує додаткового
фінансування

Не потребує додаткового
фінансування

01 жовтня 2018

Не потребує додаткового
фінансування
$

33 000,00
Світовий банк

30 листопада 2018

$

33 000,00
Світовий банк

до 10 грудня 2018

$

34 000,00
Світовий банк

Впровадження ІПВГ закріплено на рівні БГЗО, Національний До грудня 2018
секретаріат, Верховна
закону, звітування в рамках ІПВГ є
Рада
обов'язковим

основи для більшої прозорості у
галузі закладено на рівні закону

$

5 000,00 USAID, NRGI, Світовий банк,
Міжнародний Фонд "Відродження"

€

3 000,00
GIZ
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Відповідно до рішення Правління, прийнятого на засіданні Правління у Осло в
лютому 2018 року, кожна країна має розробити дорожню карту з переходу на т.з.
"рутинне розкриття" даних ІПВГ в електронному форматі на період 3-5 років, що у
перспективі має дозволити відійти від відпублікації звітів ІПВГ, оскільки всі дані
мають бути відкритими на онлайн ресурсах. відповідно, БГЗО має розробити
дорожню карту з переходу на електронне впровадження ІПВГ.

Розробка дорожньої карти для
переходу на електронне
розкриття даних ІПВГ
(мейнстрімінг)

Розроблено дорожню карту
переходу до електронної
імплементації ІПВГ, дорожня
карта закріплена нормативноправовим актом Уряду

ІПВГ стало частиною державної
БГЗО, Національний
політики щодо управління видобувними секретаріат,
галузями
Міненерговугілля

До грудня 2018

До грудня 2018

$
5 000, 00, Міжнародний фонд "Відродження"
додатково слід
(компонент вивчення іноземного
розглянути
досвіду), інші донори
залучення коштів
на розробку
постанови КМУ
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Створення системи
автоматизованого збору та
обробки даних Звіту ІПВГ

Вимога ІПВГ 7.2 (с)

Проведення техніко-економічної оцінки, розробка технічного завдання для
Автоматизовано збір та обробку Зменшення витрат на Незалежного
БГЗО, Національний
здійснення кроків щодо створення системи автоматизованого збору даних в рамках даних
Адміністратора, покращено відкритість секретаріат,
ІПВГ
та доступність даних
Міненерговугілля

$

30 000, 00

Міненерговугілля

Розкриття бенефіціарних
власників

Вимога ІПВГ 2.5

Відповідно до рішення Правління, всі БГЗО мають опублікувати дорожню карту по
розкриттю інформаії про бенефіціарних власників, що і було зроблено у 2017 році.
БГЗО має провести моніторинг впровадження пунктів дорожньої карти, що буде
відображено у щорічному Звіті БГЗО про прогрес, а також продовжувати виконання
зазначених пунктів.

Опубліковано звіт з моніторингу Вдосконалено систему розкриття даних Члени БГЗО (Олексій До червня 2018 року
з розкриття інформації по
про бенефіціарних власників
Орловський)
бенефіціарних власниках,
розроблено пропозиції з
вдосконалення процедури

Не потребує додаткового
фінансування

Наявність обов'язку щодо впровадження В ІПВГ в таких ключових ініціативах та
документах як "Партнерство "Відкритий уряд", Антикорупційна стратегія уряду,
План дій на виконання Угоди про асоціацію з ЄС тощо сприяє більшій
відповідальності всіх залучених сторін і уряду зокрема щодо сталого впровадження
ІПВГ. Тому необхідно провести роботу зі всіма залученими сторонами з метою
включення ІПВГ до ключових зобов'язань нашої країни в рамках проведення
реформ та антикорупційної діяльності.

ІПВГ є частиною ключових
документів в рамках
міжнародних зобов'язань
України в рамках проведення
реформ та антикорупційної
діяльності.

Не потребує додаткового
фінансування
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Забезпечення включення ІПВГ
до ключових документів уряду,
що спрямовані на втілення
реформ та антикорупційну
програму

24
25 1.3. Інші заходи в рамках впровадження ІПВГ в Україні

ІПВГ є частиною загальних планів уряду Націлнальний
в рамках проведення реформ та
секретарвіта,
антикорупційної діяльності.
Міненерговугілля,
БГЗО

Впродовж року
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Цілі

B

Якої вимоги EITI стосується

C

Заходи

D

Очікувані документи (дії)

E

F

G

H
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Очікуваний результат

Відповідальний
орган

Графік

Вартість

Джерело фінансування

7
8

Вимога ІПВГ 8.3

У липні 2017 року країна проходила процес валідації, на засіданні Правління, що
відбудеться у червні 2018 року, будуть оголошені результати. У зв'язку з цим,
БГЗО необхідно здійснити ряд подальших кроків, зокрема надати коментарі до
валідаційного звіту та здійснити заходи, які будуть запропоновані Міжнародним
секретаріатом в рамках виправлення знайдених недоліків

Проведено консультації з БГЗО
та Міжнародним Секретаріатом,
надано коментарі БГЗО до
валідаційного звіту та вжито
заходів з метою виправлення
зазначених недоліків

Збільшує потенціал для отримання
БГЗО, Національний
Україною статусу країни, що відповідає секретаріат;
вимогам ІПВГ, вдосконалено процес
впровадження ІПВГ в Україні

До кінця 2018 року

Вимога ІПВГ 7.4 та 8.4.

Відповідно до положення 7.4 та 8.4, БГЗО має опублікувати щорічний Звіт про
прогрес до 1 липня 2018 року після проведення відповідних консультацій.

Щорічний Звіт про прогрес
опубліковано

Забезпечує відповідність вимогам
Стандарту

БГЗО, Національний
секретаріат;

До 1 липня 2018

Не потребує додаткового
фінансування

Вимога ІПВГ 7.1 та 7.2

БГЗО має узгодити чітку політику щодо доступу, випуску та використання даних.
БГЗО узгодило політику відкритих даних, але важливим є проведення моніторингу
взятих зобов'язань та досягнення прогресу у роботі щодо відкритих даних.
Відповідно, оцінка прогресу має бути відображена у щорічному Звіті про прогрес.

Оцінку проведено та
відображено у щорічному Звіті
про прогрес

забезпечено прогрес країни на шляху у БГЗО, Національний
відкритті даних
секретаріат;

До 1 липня 2018

Не потребує додаткового
фінансування

Вимога ІПВГ 8.1.

Беручи до уваги ситуацію з територіями в зоні проведення АТО на сході України та Запит на адаптовану
анексією Криму, БГЗО розгляне можливість звернення до Правління ІПВГ із
імплементацію подано на
запитом на адаптовану імплементацію.
розгляд Правлінню ІПВГ

Необхідно задля успішного
БГЗО, Національний
проходження валідації та отримання
секретаріат;
статусу крахни, що відповідає вимогам
ІПВГ

До лютого 2018 року

Не потребує додаткового
фінансування

Вимога ІПВГ 1.5.

Щорічний перегляд робочого плану з консультаціями з усіма залученими
сторонами.

Розроблено робочий план на
2018 рік

Робочій план оновлено враховуючи цілі, БГЗО, Національний
визначені БГЗО
секретаріат;

До кінця грудня 2018

Не потребує додаткового
фінансування

Вимога ІПВГ 1.5c (iv)

Дискусія БГЗО щодо впровадження рекомендацій Звіту ІПВГ та валідації

Визначено необхідні для
Рекомендації Звіту ІПВГ та валідації
впровадження рекомендації зі
впроваджено
Звітів ІПВГ та валідації, а також
рекомендації усіх залучених
сторін

БГЗО, Національний
секретаріат;

До кінця грудня 2018

Не потребує додаткового
фінансування

Міністерство
енергетки

ДО 30 липня 2018 року

Не потребує додаткового
фінансування на 2018 рік

БГЗО, Націоанльний
секретаріат

Впродовж року

26

27

28

29
30

31

Державне фінансування процесу
ІПВГ в Україні

Відповідно до правил Стандарту, країна зобов'язана зробити процес ІПВГ
Включення фінансування ІПВГ
частиною своєї внутрішньої політики, мінімізувавши зовнішню підтримку. Для цього до Державного бюджету
необхідно передбачити фінансування як публікації Звіту, так і роботи персоналу
міністерства для підготовки Звіту.

Підготовка та публікація звіту
здіснюється за рахунок Державного
бюджету

Моніторинг та оцінка
впровадження ІПВГ в Україні з
метою його вдосконалення

БГЗО має провести роботу з моніторингу та оцінки процесу впровадження ІПВГ в
Україні з метою вдосконалення зазначеного процесу, задля чого попередньо
підсилити спроможність членів відповідної робочої групи та ознайомитися з
кращими прикладами зазначеної діяльності (шляхом участі у тренінгах тощо)

Робоча група в рамках БГЗО
Вдосконалено процес впровадження
провела оцінку та презентувала ІПВГ в Україні
результати із запропонованим
планом дій

Національний секретаріат організаційно розвинений.

Національний секретаріат ІПВГ
продовжує функціонування та
підтримку БГЗО
Сторони, залучені до ІПВГ в
Україні та БГЗО розробили чітке
стратегічне бачення подальшого
впровадження Стандарту, що
буде відображено у кінцевому
документі

32
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34 1.4. підсилення потенціалу залучених до ІПВГ сторін

Заходи для зміцнення потенціалу Вимоги ІПВГ
БГЗО, Національного
35 секретаріату та інших залучених

Сесія стратегічного панування для ключових залучених сторін ІПВГ

сторін

Підсилено операційні можливості ІПВГ в Міненерговугілля
Україні

Впродовж року

Забезпечено стратегічне бачення та цілі БГЗО, Національний
для довгострокового впровадження
секретаріат;
ІПВГ

До 1 липня 2018 року

$

69 600,00 Світовий банк

36

Вимога ІПВГ 1.5.c-i

Семінари та тренінги для залучених сторін (уряд, компанії, громадськість, ЗМІ)
задля підсилення їхнього потенціалу та усунення потенціальних перешкод для
ефективного впровадження ІПВГ.

Всі сторони активно залучені до Члени БГЗО можуть виконувати свої
процесу впровадження ІПВГ
обовязки

БГЗО, Національний
секретаріат

До кінця року

Всі вимоги ІПВГ

Форум Асоціації "Енерготранспарентність" задля залучення більшого кола

Залучено більше представників Потенціал для створення БГЗО у

Представники
До травня 2018 року
громадськості у БГЗО

37
38
зацікавлених осіб до процесу ІПВГ.
громадськості
регіонах
39 2. Національний пріоритет: зміцнення партнерства між урядом, органами місцевого самоврядувління, компаніями та місцевими громадами з метою зменшення напруги

$ 1000

Міжнародний фонд "Відродження"

2.1. Інформаційна робота в регіонах
40

41

ІПВГ як платформа для
покращення партнерства між
урядом, органами місцевого
самоврядування, компаніями та
місцевими громадами

Продовжена активна робота в регіонах задля створення партнерства,
ідентифіковано нові питання для співпраці.

Проведено низку заходів,
Створено партнерство між урядом,
громадськість та компанії
органами місцевого самоуправління,
залучені до впровадження ІПВГ компаніями та місцевими громадами
в регіоні.

БГЗО, Національний
секретаріат

Впродовж року

GIZ

A

Цілі

B

C

Якої вимоги EITI стосується

Заходи

D

Очікувані документи (дії)

E

F

G

H

I

Очікуваний результат

Відповідальний
орган

Графік

Вартість

Джерело фінансування

7
8

Залучення нових регіонів: Дніпропетровська область та Житомир.

Місцева влада ознайомлена з
діяльністю ІПВГ в Україні

Розширення аудиторії, яка розуміє
необхідність дотримання Стандарту
ІПВГ в Україні

Національний
секретаріат

весна-літо 2018

GIZ

Втілення проекту стратегічної підтримки обраних пілотних громад видобувних
регіонів у освоєні рентних коштів, які надійдуть в межах впровадження норм
закону№1793 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти,
природного газу та газового конденсату»

В пілотних громадах проведено
цикл навчальних та
координаційних заходів з метою
надання менторської підтримки
видобувним громадам у
ефективному освоєнні рентних
коштів.

Забезпечено прозорість та підзвітність
бюджетного процесу та розподілу
коштів від видобувних галузей у
пілотних громадах.

Національний
секретаріат, GIZ

літо-осінь 2018

GIZ, МФ "Відродження"

Аналіз Звіту ІПВГ та представлення його даних простою мовою (включаючи
інфографіку та відео) задля більш ефективного використання під час проведення
заходів у регіонах, ЗМІ, тощо.

Під час проведення заходів
зазначений аналіз поданий
спікерами у легкому для
сприйняття форматі

Підвищені розуміння та обізнанність
щодо процесів у видобувних галузях,
ролі всіх залучених сторін, ІПВГ

БГЗО

Впродовж року

Презентація третього звіту ІПВГ, організація його широкого обговорення.

Цільова аудиторія (ЦА) більш
поінформована щодо
результатів звіту

ЦА володіє інформацією, що подана у Міненерговугілля,
Звіті та розуміє значення опублікованих БГЗО, Національний
даних
секретаріат;

42

43

Зменшення суперечності між
органами місцевого
самоврядування, громадами та
компаніями у видобувних
регіонах

44

2.2. Ефективне впровадження комунікаційної стратегії
45

Забезпечення широких публічних Вимога ІПВГ 7.1
дебатів щодо результатів Звіту,
забепечення його всебічного
поширення та обговорення.
46 Підвищення обізнаності усіх
зацікавлених сторін щодо
результатів Звіту.

Проведення Національної конференції ІПВГ. Презентація четвертого звіту ІПВГ,
організація його широкого обговорення. Створення короткого відео про четвертий
Звіт ІПВГ.

квітень 2018 року

грудень 2018 року

47

Постійна інформаційна компанія на підтримку ЗП №6229.

Закон прийнято

Інформаційна кампанія спонукала до
більш швидкого прийняття
законопроекту.

БГЗО, Національний
секретаріат

До прийняття законопроекту у
2му читанні

GIZ, USAID,МФ "Відродження"

Моніторинг та оцінка

Більша залученість до ІПВГ
різних цільових аудиторій

Більш широке коло громадянського
суспільства України ознайомлене з
процесами ІПВГ

БГЗО, Національний
секретаріат;

Протягом року

GIZ, USAID,Світовий банк, МФ
"Відродження"

Проведення тренінгу для журналістів.

Покращення поінформованості
про ІПВГ та збільшення кола
зацікавлених сторін.

Широке коло ЗМІ ознайомлене з
процесами ІПВГ.

БГЗО, Національний
секретаріат;

Протягом року

GIZ

Презентація дослідження про непрямий влив видобувних галузей на економіку
України на національному рівні та в регіонах.

Проведення заходів на
Підвищення розуміння важливості галузі Національний
національному та регіональному та необхідності дотримання стандартів секретаріат
рівні
прозорості у представників цільової
аудиторії

До вересня 2018 року

GIZ

Не потребує додаткового
фінансування

48

Вимога ІПВГ 7.1е

49

Розширення охоплення медіа
простору з метою поширення
інформації про ІПВГ
50

51

Висвітлення результатів валідації України. Інформаційна кампанія у національних Публікації в медіа
та галузевих ЗМІ

Більш широка аудиторія ознайомлена з Національний
результатами впровадження ІПВГ в
секретаріат
Україні. Це викликало підвищену
зацікавленість до Ініціативи.

До липня 2018

Оновлення офіційного сайту ІПВГ в Україні

Інформація про ІПВГ доступна
широкому колу осіб

До травня 2018 року

52

Розвиток веб сайту ІПВГ для
поширення інформації про
результати і процес її
впровадження
53

Офіціний сайт ІПВГ в Україні
містить повну та актуальну
інформацію про Ініціативу та є
зручним у користуванні

Національний
секретаріат

$

2 000,00 МФ "Відродження"

