Проект Політики з підзвітності проектів, 2019 р.
Консультації з перегляду директивних документів з
належного управління
Лютий – березень 2019 р.

Специфіка проведення наради

•

Участь у нараді - конфіденційна.

•

Відгуки буде задокументовано у вигляді нотаток та записано на відео, але
отримана інформація не належатиме ексклюзивно жодній особі чи
організації (Правило Chatham House).

•

Кількість учасників та резюме отриманих зауважень будуть включені до
нашого "Звіту про запрошення громадськості до надання зауважень",
опублікованого для сприяння прозорості перевірки. Однак деталі, що
впливають на конфіденційність, будуть вилучені.
•

Якщо учасник має занепокоєння щодо такого підходу, можна
надати письмові коментарі анонімно або поспілкуватися з нами
після зустрічі.
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Огляд Незалежного органу підзвітності
проекту (НОПП)
• НОПП– це орган підзвітності ЕБРР.
• У ньому розглядаються проблеми,
підняті зацікавленими сторонами у
випадках, якщо вважається, що
проекти банку: a) призводять до
соціальної або економічної
шкоди; або b) є непрозорими.
• Політики з підзвітності проектів
описують структуру і процедури,
через які ЄБРР:

Перевірка відповідності

Вирішення проблем (ВП)

Визначає, чи ЄБРР виконує
вимоги своєї власної
політики (екологічної та
соціальної політики або
політики доступу до
інформації)

Підтримує діалог між
заявником та Клієнтом, щоб
вирішити проблеми, без
приписування провини або
відповідальності

Здійснення моніторингу
НОПП допомагає відстежувати реалізацію:

• вирішує проблеми, пов'язані із
його проектами;
• сприяє ефективності
проекту/інституційному
навчанню.

1. Планів дій управління ЄБРР, які враховують висновки про
невідповідність, визначені під час перевірки відповідності
НОПП
2. Домовленості, досягнені між Клієнтами та Заявниками
шляхом системи ВП

• Політика з ПОНН переглядаються
кожні 5 років.

*В рамках перегляду 2019 року Принципи ЄБРР з інформування громадськості (ПІГ) були перейменовані на Політику доступу до інформації
(ПДІ)

4

Сьогоднішня мета
1. Поділитися результатами
перегляду Політики на
сьогоднішній день:
•
•

2. Зібрати зауваження для урахування
у фінальній редакції Політики:
•

45-денні публічні консультації;
зустрічей у різних країнах.

•

Чекаємо на ваші усні зауваження
сьогодні, а також будь-які письмові
зауваження!

Здійснено процес розгляду.
Запропоновано зміни до Політики
та обґрунтування.

Грудень 2017 р. – липень
2018 р.:
Зібраний від зацікавлених
сторін зворотній зв’язок
стосовно принципів ОРС 2014
р.. Завершено опитування та
аналіз для включення до
процесу перегляду.

Графік розгляду політики

Серпень 2018 р. – січень
2019 р.:
Підготовлено
проект Політики 2019 р. з
підзвітності проекту та
керівництво на основі
зворотного зв'язку від
зацікавлених сторін та
прийнятої міжнародної
практики.

Лютий – березень 2019 р.:
Запропонувати 45-денний
період зовнішньої
консультації для проекту
Політики:
a) Отримати письмові
зауваження електронною
поштою/поштою.
b) Отримати зауваження в
усній формі через
консультаційні заходи.
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2 К 2019 р.:
1) Доопрацювати Політику
та керівництва 2019 року,
враховуючи відгуки
зацікавлених сторін.
2) Опублікувати "Звіт про
запрошення громадськості
до надання зауважень",
враховуючи отримані
коментарі.
3) Опублікувати оновлені
Політику та керівництво з
питань підзвітності проекту
2019 р. в Інтернеті.

5

Підсумки консультаційної діяльності

Зустрічі із
зовнішніми
зацікавленими
сторонами та
день відкритих
дверей

Опитування
щодо органу
рівноправної
відповідальнос
ті

Листи від
представників
громадянського
суспільства до
Президента/
Ради
директорів,
2014 - 2017

Подання щодо
періоду
зауважень
Правил
процедури
ОРС 2014 р.

Щорічна
перевірка
результатів
роботи ОРС

Зворотний
зв'язок щодо
розгляду
Політики

Зустрічі та дні
відкритих
дверей для
персоналу
банку та Ради
директорів

Звіт про
порівняльну
оцінку
незалежних
органів
підзвітності

Поглиблений
аналіз існуючих
принципів
органу
підзвітності

Аналіз
трудовитрат
ОРС
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Що ми почули
Недоліки моделі розгляду справ у плдітиці 2019 року:

1. Відсутність послідовності у методології розгляду, завдань та практик
підзвітності, які використовуються зовнішніми експертами з ОРС.
2. Подовжені терміни розгляду справи.

Середній час, необхідний для відповідних процесів (2010 – 2017)
40

Eligibility Assessments
Оцінка відповідності
вимогам

КількістьDays
робочих
днів, in
Business
Allocated
встановлених у Принципах 2014
2014 Policy to Complete Case
року на завершення етапу
Processing Stage

137

розгляду справи

60

Compliance Reviews
Розгляд відповідності
Problem-Solving
Initiatives (PSIs)
Ініціатива розв'язання
проблем (ІРП)

394
КількістьDays
робочих
днів, by
Business
Required
необхідних
ОРСCase
на
PCM
Expertsекспертам
to Complete
завершенняStage
етапу розгляду
Processing

176
0

100

200

300

400

500

справи

7

Що ми почули (2)
Недоліки організаційної структури/проблем управління, враховані у
Політиці 2019 року:
3. Відсутність узгодженості з міжнародними передовими практиками:
a) Розміщення департаменту ОРС у відомстві Керівника відділу контролю
за корпоративною етикою
a) Підзвітність ОРС Керівника відділу контролю за корпоративною
етикою та Президенту.
c) Недостатньо високий рівень посади уповноваженого
з ОРС.
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Політика 2019 р.: Зміни до моделі
розгляду справ
Зміни Моделі розгляду справ

1. Перехід від зовнішнього
розгляду справ експертами ОРС
до внутрішнього розгляду справ
командою НОПП

2. Покращені терміни розгляду
справ

9
9
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Зміна 1: Перехід до внутрішньої
моделі розгляду справ

ЗМІНА:
ЄБРР усуне модель
використання реєстру
зовнішніх експертів.
Співробітники НОПП тепер
здійснюватимуть та нестимуть
відповідальність за розгляд
справ / висновки справи.

Співробітники НОПП краще
підходять для розгляду
справ
a) Мають глибші знання принципів
та практик Банку.
b) Прямий доступ до персоналу
банку для збору інформації про
проект, проведення зустрічей та
планування відвідувань на місцях.
c) Більший нагляд та підзвітність
для ефективного розгляду справ.

РЕЗУЛЬТАТ:
Внутрішній розгляд справ
дозволить підвищити
ефективність та
результативність НОПП, звіти
будуть більш послідовними,
більш якісними, а справи
розглядатимуться більш
своєчасно, що, в свою чергу,
краще задовольнятиме
потреби зацікавлених сторін.
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Зміна 2: Покращені терміни розгляду
справи
•

ЗМІНА: зобов'язання, що містяться у принципах, стосовно скорочення термінів розгляду
справ, приблизно узгоджені з термінами органів підзвітності банків-партнерів.

•

РЕЗУЛЬТАТ: Більш ефективний розгляд справ, що дозволяє швидше розглядати
проблеми зацікавлених сторін. Цільове зниження середнього часу, передбаченого для
розгляду справи, - з 2,4 років до 1,2 року.

Відведена кількість робочих
днів для розгляду скарги
згідно з Правилами
процедури ОРС 2014 р.
Фактична кількість робочих
днів для розгляду скарги
2010-2017 рр. (зовнішні
експерти РСМ)

Відведена кількість робочих
днів для розгляду скарги
згідно з Принципами НОПП
2014 р. (зовнішні експерти
РСМ)
Середня кількість MDB

Повідомлення про
отримання запиту

Реєстрація запиту

Оцінка прийнятності
2014 р./ Оцінка 2019 р.

Перевірка відповідності 2014
р./Оцінка відповідності і
перевірка відповідності 2019 р.
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Політика 2019 року: Організаційна
структура і зміни в управлінні
Зміни в організаційній структурі
і зміні управління
3. Керівництво НОПП здійснюється
керівником вищої ланки, що
приймає рішення
4. Лінія підзвітності раді директорів
ЄБРР замість керівництва банку
5. Створення окремого підрозділу
НОПП

12
12
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Зміна 3: НОПП очолюється керівником
вищої ланки, уповноваженим приймати
рішення
.

ЗМІНА: Відтепер керівництво органом
здійснюватиме старший «Керівник НОПП».

Забезпечення незалежності та
неупередженості керівника НОПП у
Політиці 2019 року

РЕЗУЛЬТАТ: Керівник НОПП:
• Керуватиме
забезпеченням
підзвітності
проектів
ЄБРР;
задаватиме
напрям
діяльності органу.
• Нестиме відповідальність за всі публікації та
діяльність НОПП.
• Підписуватиме звіти про розглянуті
справи, братиме участь у ключових
візитах на місця, представлятиме
висновки справи Раді директорів.
• Підпорядкуватиметься
Раді
директорів,
керуватиме
персоналом
НОПП
та
співпрацюватиме з керівництвом банку.
• Представлятиме
арені.

НОПП

на

міжнародній

Керівник НОПП, обраний комітетом, що
складається з багатьох учасників
(6 членів: Рада, Керівництво, та рівномірно
представлені зовнішні зацікавлені сторони;
керівник НОПП обирається більшістю голосів)

Обмеження перед
найманням
Заборона
діяльності після
завершення найму

Фіксована
ставка; без
компенсації з
урахуванням
показників
роботи
Фіксований
термін служби
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Зміни 4 і 5: Лінія підзвітності Раді
директорів та окремий підрозділ НОПП
ЗМІНА:
•

•

Персонал НОПП та новий керівник
НОПП
перейдуть
до
нового
підрозділу НОПП, відокремлений від
керівництва Банку.
Керівник
НОПП
звітуватиме
безпосередньо
і
лише
Раді
директорів через Ревізійний комітет.

Підрозділ НОПП і функціональне
підпорядкування

Рада директорів
(Ревізійний
Комітет)

РЕЗУЛЬТАТ:
• Встановлюються
чітка
незалежність
НОПП від керівництва ЄБРР.

Керівник
НОПП

• Посилюється впевненість зацікавлених
сторін в органі.
• Робота НОПП узгоджена з банківськими
органами
підзвітності,
що
розроблюються партнерами.

Персонал НОПП:
ініціатива з
розв'язання
проблем (ІРП)

Персонал НОПП:
забезпечення
відповідності
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Принципи 2019 року: процедурні зміни

Процедурні зміни:
На основі отриманого досвіду
протягом 7 років роботи ОРС
6. Уточнені критерії реєстрації
7. Розширення рамок оцінки
відповідності вимогам
8. Уточнення критеріїв передачі
справ на перевірку відповідності
9. Наділення ОРС
консультативними функціями
15
15

15

Кроки, які виконуються для розгляду
справи

Отриманий
запит

Не
зареєстровано

Реєстрація

Оцінка**

Оцінка
відповідності

Справа
закрита**

Моніторинг
робочого плану
керівництва**

Переглянутий процес розгляду справ

Розв'язання
проблем (ІРП)

Аналіз
відповідності**

Підтвердження
невідповідності**

Закриття
справи**

Підтвердження
відповідності**

Згода
досягнута**

Згоди не
досягнуто**

Моніторинг
згоди**

Справа
закрита**

Справа
закрита**

Agreement
Monitoring**

** Рада, сторони запиту і громадськість отримають звіти НОПП з описанням результатів цих етапів, які можна знайти на вебсайті
НОПП.

16
16
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Зміна 6: Уточнені критерії реєстрації

ЗМІНИ

РЕЗУЛЬТАТИ

Тимчасова прийнятність
запитів у банках розвиткупартнерах

•

Нові критерії для запитів з боку
громадянського суспільства.

•

Сприяє
залученню
постраждалих осіб до справ
НОПП, які впливають на них, де
це можливо.

•Фінансовий
інтерес

•Фінансовий
інтерес, чи
активний
розгляд

•

Запити
можуть
бути
пов'язаними із зобов'язаннями
відповідно до екологічних та
соціальних
принципів
або
принципів
доступу
до
інформації.

•

Сприяє опрацюванню справ, які
відповідають передбачуваному
духу та мандату НОПП (тобто,
вирішення потенційних питань
шкоди та невідповідності).

EBRD

IFC

•Фінансовий
інтерес

•Впродовж 2-х
років
фінансового
інтересу

Запити можуть бути розглянуті в
той час, коли ЄБРР має
фінансовий інтерес до проекту
(тобто, якщо запити надходять у
будь-який час під час виплати
кредиту чи погашення кредиту).

•

Розширює
можливість
використання ІРП.

WB

ADB

•

Забезпечує
виконання
перевірки відповідності, у той
час як НОПП має можливість
впливати на змістовні зміни
для Заявників/Банку; заявники
ніколи раніше не просили ОРС
переглянути
проект
після
закриття.

•Впродовж 2
років
останнього
використання
кредиту

•Впродовж 2
років
усвідомлення
шкоди

IDB

AfDB

•
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Зміна 7: Розширений обсяг оцінки
прийнятності

•

ПРОБЛЕМА: ОРС прискорює вибір
продовжувати перевірку відповідності та/або ІРП,
які будуть виконуватися одночасно. Історія
справи показує, що робиться вибір на користь
перевірки відповідності, а не ІРП.

•

ЗМІНА: Мандат оцінювання розширено з метою
сприяння кращим результатам для Заявників.

Досвід розгляду справ – Перевірки
відповідності порівняно з ІРП у
банках-партнерах з розвитку
(2010-2017)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

•

РЕЗУЛЬТАТ: Розширений обсяг дозволяє НОПП
наступне:

10%
0%
EBRD

•

Чітко розуміти питання, підняті у Запиті.

•

Обговорити зі Сторонами обсяг та можливі
результати ІРП та перевірки відповідності.

•

Оцінити бажання Сторін брати участь у ІРП та
перевірках відповідності, а також визначити, чи
буде справа передана до ІРП або на оцінку
відповідності.

ADB

AfDB

IFC

IDB

Виконані ініціативи з вирішення проблем
Виконані огляди відповідності

** Згідно з новою Політикою 2019 року, Рада має затвердити закриття справ на етапі оцінки.
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Зміна 8: Уточнені критерії перевірки
відповідності
ЗМІНА: Новий поріг прийнятності перевірки
відповідності: прямий і матеріальний збиток

РЕЗУЛЬТАТ:
•

Забезпечено ясність і послідовність
способу, яким НОПП визначає прийнятність
справ для перевірки відповідності.

•

Забезпечено зосередженість НОПП на
справах, що відповідають потрібному духу і
мандату:

•

a)

які у своїй основі визначають потенційну екологічну, соціальну шкоду, або шкоду,
пов'язану з прозорістю; та

b)

які викликають занепокоєння, що може досягти граничного значення невідповідності,
встановленого Банком.

Матеріальний збиток оцінюватиметься прозоро, на основі міжнародно визнаних критеріїв
оцінки екологічного і соціального впливу (ESIA): величина, географічний обсяг, тривалість,
оборотність, частота та ймовірність.

** Згідно з новими Политикою 2019 року, Рада має затвердити закриття справ на етапі оцінки.
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Зміна 9: Запровадження
консультативного мандату

ПРОБЛЕМА: ОРС не має повноважень надавати консультації керівництву на
основі цілісного бачення своєї справи.
•

Вирішує питання на індивідуальній основі без визначення ключових ризиків або
можливостей для вдосконалення; б) на інституційному рівні.

ЗМІНА: Створити консультативний мандат НОПП, щоб поділитися
«Інституційним досвідом»

РЕЗУЛЬТАТ:
•

Представляти «Інституційний досвід» у річному звіті НОПП на основі доказів та
тенденцій, що з'являються в рамках розгляду справ.

•

Визначати спільні виклики для Банку; сприяти постійному вдосконаленню.
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Шлях вперед: План переходу до
Політики

• Затвердження Політики: Передбачається у 2-ому кварталі 2019 року.

• Дата набуття чинності Політики: Після наймання нового керівника НОПП
(очікується у першому кварталі 2020 року).

• Нові справи та поточні справи на етапі оцінювання прийнятності ОРС або ІРП:
повинні бути завершені в рамках нової Політики підзвітності з проектів 2019 року через
внутрішній розгляд справ.
• Поточні перевірки відповідністі: можуть бути виконані експертом з ОРС або можуть
бути передані на внутрішнє вирішення справи, на розсуд керівника НОПП (за
погодженням із Сторонами), залежно від рівня їх завершення. Такі рішення будуть
опубліковані на веб-сайті НОПП.
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Зв’язок з нами

Дякуємо за участь!
Надсилайте зауваження за адресою:

Електронна адреса для питань,
пов'язаних з розглядом Політики:
ОРСReview2019@ebrd.com
Поштова адреса ОРС:
Project Complaint Mechanism (PCM)
The European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London, United Kingdom, EC2A 2JN

Загальна електронна адреса ОРС (для заяв щодо
випадків або інших запитів, не пов'язаних з переглядом
принципів НОПП): ОРС@ebrd.com

