Аналіз Принципів інформування
громадськості (ПІГ): Презентація для
консультацій з громадськістю
21 січня – 6 березня 2019 р.

Аналіз Принципів інформування громадськості
(ПІГ)
•

Принципи інформування громадськості останній раз
оновлювалися у 2014 р. Разом з ЕСП та ОРС вони
підлягають перегляду кожні п'ять років.

•

Перегляд ґрунтувався на наступному:
•
•

•
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Співставлення з досвідом інших МФІ та аналізі
прогалин
Відгук громадськості про поточну ПІГ, у тому числі на
зустрічі з ГО на щорічному засіданні в Йорданії у
травні 2018 р.
всеохоплюючих внутрішніх консультаціях

•

Переглянута ПІГ тепер виноситься (паралельно з ЕСП та
ОРС) для проведення консультацій з громадськістю

•

Затвердження Радою директорів заплановано на квітень
2019 р.

•

Вступ до сили заплановано на січень 2020 р.
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Стислий виклад основних змін I
Предмет: Назва принципів

Зміна:
Зміна:

Принципи інформування громадськості замінено на Політику доступу до
інформації

Обґрунтування:
Обґрунтування: Краще описує основну мету - забезпечення доступу до
інформації. Узгоджено з підходом інших МФІ.

Предмет: Переглянута структура

Зміна:
Зміна: Політика доступу до інформації і Директива замінюють поточні ПІГ, які
поєднують як політичні, так і процедурні положення
Обґрунтування:
Обґрунтування: Узгоджується з сучасними підходами МФІ шляхом прийняття
схваленої Радою директорів Політики, яка містить загальні принципи та винятки
стосовно оприлюднення інформації, а також Директиви (затвердженою
Президентом) із переліком інформації, яка зазвичай підлягає розкриттю, та
детальними вказівками щодо виконання Політики.
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Стислий виклад основних змін II
Предмет:
Предмет: завичайно відкрита інформація:
інформація: оприлюднення інформації по
проекту
Зміни:
- проактивне оприлюднення документів Ради директорів для проектів у
державному секторі
- впровадження практики публікації резюме проекту (РП) для проектів,
затверджених яких делеговане керівництву Банку
- оновлення РП з урахуванням розгорнутого аналізу проектів станом на
момент виходу проекту на операційний етап
- публікація звітів про розгорнутий аналіз проектів, що підлягають
оприлюдненню, для проектів державного сектору (які почнуть діяти до
кінця першого півріччя 2021 року)
- включення додаткової інформації в РП
Обґрунтування: запит акціонерів, відгуки зовнішніх зацікавлених сторін (ГО,
Ініціативи прозорості міжнародної допомоги - IATI) і подальше узгодження з
іншими МФІ у цих сферах.
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Стислий виклад основних змін III

Предмет:
Предмет: інформація,
інформація, що зазвичай підлягає оприлюдненню:
оприлюдненню: відомості про
ЕСУ та операції казначейство
Зміна:
Зміна: оприлюднення розширеної інформації з екологічних, соціальних та
управлінських питань (ЕСУ) та казначейських операцій
Обґрунтування:
Обґрунтування: сприяє виконанню вимог щодо звітності з питань ЕСУ
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Стислий виклад додаткових змін I
Предмет: Інформація, що зазвичай підлягає оприлюдненню:
оприлюдненню: інформація про

діяльність Ради керуючих
Зміна:
Зміна: опублікування постанов Ради керуючих (РК) та протоколів про проведення
щорічних зборів РК, за винятком інформації про закриті сесії

Обґрунтування:
Обґрунтування: Узгодження з практиками інших МФІ, які розкривають
інформацію, що стосується РК
Предмет: Управління та реалізація – запити на інформацію та оскарження

Зміна:
Зміна: Запровадження форми он-лайн запиту на інформацію та більш надійного
механізму оскарження через Апеляційну комісію з питань інформації, що
складається з Генерального секретаря, директора юридичного депаратамету та
одного іншого керівника вищого рівня
Обґрунтування:
Обґрунтування: Впорядкувати обробку запитів на інформацію та укріпити
механізм оскарження для кращого узгодження практиками інших МФІ
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6

Стислий виклад додаткових змін II
Предмет: Управління та впровадження – періодичність перегляду

Зміна:
Зміна: Відсутність змін у 5-річному циклі перегляду Політики, а також
(внутрішньому) щорічному перегляді Директиви про доступ до інформації під час
підготовки Річного звіту про впровадження Політики.
Обґрунтування:
Обґрунтування: Дозволить Банку розкривати більше інформації з часом і коли це
доречно (наприклад, як та коли це стане можливим завдяки ІТ-платформам та
іншими засобам обробки даних).

Предмет: Управління та впровадження – часові рамки консультацій з питань СК і

ГС
Зміна: тривалість громадських консультацій для стратегій по країнах (СК) і
галузевих стратегій (ГС) скоротилися з нинішніх 45 днів до 30 днів.
Обґрунтування: стало можливим після спрощення та упорядкування документів
та визнання більш широкої доступності засобів цифрових комунікацій
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Стислий виклад додаткових змін III
Предмет:
Предмет: Управління та впровадження – відомості, які не підлягають оприлюдненню
Зміна:
Зміна: формулювання були уточнені для відображення різних типів інформації
(раніше це було поєднання документів та інформації)
Обґрунтування: Забезпечити виключення, які є вичерпними, у тому числі щодо
особистої інформації, та узгодити підхід з іншими МФІ
Предмет:
Предмет: Управління та впровадження – Ануляція та відтермінування оприлюднення
інформації
Зміна: передбачається можливість заборонних винятків (нерозкриття інформації, що
підлягає оприлюдненню) та чітко визначається, хто приймає рішення, у тому числі про
дозволяючі винятки (розкриття інформації, що не підлягає оприлюдненню) та
відтермінування оприлюднення інформації
Обґрунтування: Узгодження практики управління та впровадження з сучасними
підходами інших МФІ
Інші уточнення:
уточнення: Вилучення необов'язкових і неточних посилань (наприклад, на
Орхуську конвенцію ЄЕК ООН та міжнародні стандарти прозорості)
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Аналіз ПІГ: Наступні кроки і часові
рамки
IV кв.
2017–1е
півріччя
2018
2е
півріччя
2018–
I кв. 2019

I–II кв.
2019

III–IV кв.
2019

I кв. 2020
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Співставлення з досвідом інших МФІ,
МФІ, детальний аналіз прогалин,
прогалин, публічні
консультації з питань поточних Принципів, у тому числі зустріч з ОГС у
рамках щорічного засідання, зо відбулося в Йорданії у 2018 р.
Всеохоплюючі внутрішні консультації з відповідними підрозділами для
розробки загальнобанківської пропозиції стосовно розкриття інформації та
початкове внутрішнє ухвалення
Громадські консультації по проекту Політики та Директиви
у січнісічні-березні 2019 р.
Звіт про громадські консультації та остаточний проект Політики та
Директиви буде представлено Раді директорів в квітні 2019 року та
опубліковано у травні 2019 року
Врахування положень Політики та Директиви:
Директиви:
підготовка до впровадження

Політика та Директива набирають чинності з 1 січня 2020 р.
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Дякуємо за увагу!
Питання?

Аналіз Принципів інформування
громадськості (ПІГ): Презентація для
консультацій з громадськістю
21 січня – 6 березня 2019 р.

