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ПРИРОДНІ 
РЕСУРСИ

СУСПІЛЬНЕ 
БЛАГО

Договори
та ліцензії

Виробництво Збирання
доходів 

Розподіл 
доходів

Соціально- 
економічні 
витрати

ВИМОГИ ІПВГ ВКЛЮЧАЮТЬ

  
 

ЯК ПРАЦЮЄ ІПВГ
І ЯК ВОНА ЗДІЙСНЮЄ ВПЛИВ    

 

 

Національні 
багатосторонні групи 
зацікавлених осіб  
здійснюють нагляд за 
публікацією даних...  

... визначають ризики 
управління та 
стимулюють 
проведення дебатів та 
реформ, на основі 
загальнодоступних 
даних.

Надійні та відкриті дані 
забезпечують основу для 
кращого управління,
збільшення обсягу 
інвестицій та розвитку.
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Передмова 
Видобувна галузь 
лежить в основі світової 
економіки. Сьогодні 
половина світу з 
населенням 7,5 млрд 
людей живе в багатих 
на ресурси країнах; 
інші користуються 
ресурсами цих країн 
для життя. Нафтові, 

газові та гірничі проекти сприяли економічному 
зростанню, доступу до енергії та розвитку 
інфраструктури. Для того, щоб повною мірою 
реалізувати такі вигоди сектору потрібне 
прозоре та підзвітне управління. 

Стандарт ІПВГ забезпечує основу управління 
та сприяє процесу підвищення прозорості 
та підзвітності у нафтовій, газовій та гірничій 
галузях. Це унікальний, живий документ, який 
сформували 52 країни, які його реалізують. 
Кожна версія стандарту ґрунтується на 
практиці, що виникає на національному та 
міжнародному рівнях, з метою подолання як 
непрозорих частин сектору, так і все більш 
складних форм корупції. 

Стандарт ІПВГ 2019 року створює нове 
підґрунтя. Він вперше включає перелік 
очікувань від компаній, що підтримують ІПВГ, 
а також статті про екологічний, соціальний та 
гендерний вплив. Ці питання стоять на вершині 
глобального порядку денного, тому рішення 
включення їх до Стандарту сприятиме постійній 
актуальності ІПВГ у світі, який постійно 
змінюється. Крім того, щодо фіскальних та 
юридичних питань, тепер будуть розкриватися 
неопубліковані раніше дані про торгівлю 
товарною продукцією, а нові контракти будуть  
публікуватись починаючи з 2021 року. 

Стандарт також застосовує вимогу про 
звітування по платежах за окремими 
проектами, вимагаючи більш детального 
розкриття інформації, ніж раніше. 

Дякуючи новим вимогам, Стандарт ІПВГ 
надалі залишиться корисним інструментом для 
реформи. 

Стандарт спонукає уряди та компанії 
систематично розкривати інформацію он-лайн 
у форматі відкритих даних. Це зробить дані 
більш своєчасними, корисними та економічно 
ефективними, що дасть змогу користувачам 
та громадянам зосередитись на аналізі та 
реагуванні на інформацію, а не на їх збиранні 
та перевірці. Завдяки такому системному 
оприлюдненню даних, уряди та компанії 
зможуть показати, що їм нічого приховувати, 
тим самим сприяючи формуванню довіри між 
зацікавленими сторонами. 

Стандарт 2019 року піднімає планку для 
належного управління природними ресурсами 
та їх видобуванням. Хоча, одна справа 
визначитися з вимогами Стандарту, а інша 
- дотримуватися їх на практиці. Тепер слід 
зосередити увагу на країнах, які підтримують 
ІПВГ у впровадженні оновленого Стандарту 
та створенні реальних змін через розкриття 
даних, сприяння діалогу та побудову 
довіри. Для цього знадобляться інвестиції 
у поглиблення знань, зміцнення потенціалу 
та донесення інформації про нові вимоги до 
місцевих громад.

Хелен Кларк, 
Голова правління EITI 2019-2022 рр.                  
15 червня 2019 року.



5

Вступ
Цей Стандарт ІПВГ складається з двох глав: глава 1 - Впровадження Стандарту 
ІПВГ; та глава 2 - Керівництво та управління.

Глава 1 Впровадження Стандарту ІПВГ, включає: 

• Принципи ІПВГ, що були узгоджені всіма зацікавленими особами в 2003 
році. У цих Принципах сформульовано загальні цілі та зобов’язання всіх 
зацікавлених осіб.

• Вимоги ІПВГ, яких повинні суворо дотримуватися країни, що впроваджують 
ІПВГ. 

• Розділ про Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ, в 
якому визначені строки, яких повинні суворо дотримуватися країни, що 
впроваджують ІПВГ, а також наслідки відсутності прогресу у відповідності до 
Вимог ІПВГ.

• Загальний огляд Валідації. Валідація надає зацікавленим особам 
можливість отримати неупереджену оцінку рівня прогресу країни у 
впровадженні ІПВГ у відповідності до вимог Стандарту ІПВГ. 

• «Протокол участі громадянського суспільства», який визначає вимоги та 
очікування стосовно участі громадянського суспільства у впровадженні ІПВГ. 

• Очікування щодо компаній, що підтримують ІПВГ.

• Політика відкритих даних.

Керівництво щодо першої частини Стандарту ІПВГ можна знайти за адресою 
eiti.org/guide

У главі 2 розглядаються питання Керівництва та управління ІПВГ. Вона включає в 
себе: Статут Асоціації ІПВГ, що містить положення стосовно того, яким чином 
здійснюється керівництво Асоціацією членів ІПВГ, а також Політику відкритості 
ІПВГ, в якій розглядається питання, як сама ІПВГ повинна бути прозорою. Кожна 
група зацікавлених осіб Асоціації має свої узгоджені Керівні принципи. Вона 
також включає Кодекс поведінки Асоціації ІПВГ, що встановлює очікування 
щодо поведінки всіх Членів Правління ІПВГ, їхніх заступників, Членів Асоціації ІПВГ, 
працівників національних та міжнародних секретаріатів та членів багатосторонніх 
груп зацікавлених осіб.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ІПВГ

1. Принципи ІПВГ
Група різних країн, компаній та організацій громадянського суспільства взяла 
участь у Ланкастерхаузській конференції в Лондоні (2003 рік), що проводилася 
Урядом Об’єднаного Королівства. Вони узгодили Декларацію принципів з метою 
підвищення прозорості щодо платежів та доходів у видобувному секторі. Зараз 
вони відомі як Принципи ІПВГ, а також є наріжним каменем ІПВГ. 

Таблиця 1. Принципи ІПВГ

1 Ми вважаємо, що розумне та економне використання багатства 
природних ресурсів має бути важливою рушійною силою сталого 
економічного зростання, що сприятиме сталому розвитку та зниженню 
рівня бідності, але в разі відсутності належного управління може 
призвести до негативних соціально-економічних наслідків.

2 Ми стверджуємо, що управління багатством природних ресурсів 
заради блага громадян країни належить до сфери діяльності 
суверенних урядів, яка повинна здійснюватися в інтересах їх 
національного розвитку.

3 Ми визнаємо, що вигоди від видобування ресурсів проявляються 
як потоки доходів протягом багатьох років і можуть великою мірою 
залежати від цін.

4 Ми визнаємо, що суспільне розуміння державних доходів та витрат у 
динаміці часу може сприяти громадським дебатам та усвідомленому 
вибору придатних та реалістичних варіантів сталого розвитку.

5 Ми підкреслюємо важливість прозорості з боку урядів та компаній у 
видобувних галузях, а також необхідність покращення державного 
фінансового управління та підзвітності.

6 Ми визнаємо, що досягнення більшої прозорості має бути визначене в 
контексті дотримання умов договорів та законів.

7 Ми визнаємо, що фінансова прозорість може призвести до 
покращення середовища для внутрішніх та іноземних прямих 
інвестицій.

8 Ми віримо в принцип та практику підзвітності уряду всім громадянам з 
метою розумного та відповідального керівництва потоками доходів та 
державними витратами.

ПРОДОВЖЕННЯ НА СТОР. 7
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1. Принципи ІПВГ

9 Ми дотримуємося принципу заохочення високих стандартів 
прозорості та підзвітності в громадському житті, державній діяльності, 
а також у бізнесі.

10 Ми вважаємо, що в цілому потрібен послідовний та дієвий підхід до 
розкриття інформації про платежі та доходи, що має бути простим у 
впровадженні та використанні.

11 Ми вважаємо, що розкриття інформації про платежі в окремій країні 
повинно здійснюватися для всіх компаній видобувної галузі, що 
працюють у такій країні.

12 Ми вважаємо, що при пошуку рішень усі зацікавлені особи повинні 
зробити свої важливі та необхідні внески - включаючи уряди та їхні 
органи та установи, компанії видобувної галузі, сервісні компанії, 
багатосторонні організації, фінансові організації, інвесторів та 
неурядові організації.
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2. Порядок отримання статусу країни, що впроваджує ІПВГ

2. Порядок отримання 
статусу країни, що 
впроваджує ІПВГ
Будь-яка країна, що має намір впровадити ІПВГ, повинна виконати цілий 
ряд кроків, перед тим як подавати заявку на отримання статусу країни, що 
впроваджує ІПВГ.

Ці кроки стосуються зобов’язань уряду (1.1), залучення компаній (1.2), залучення 
громадянського суспільства (1.3), створення групи за участю всіх зацікавлених 
осіб (багатосторонньої групи) (1.4) та узгодження робочого плану ІПВГ (1.5). 
Детальні положення викладено на сторінках 10-16. Якщо країна виконала ці кроки 
і бажає бути визнаною як країна, що впроваджує ІПВГ, уряд повинен подати 
Заявку на приєднання до ІПВГ до Правління ІПВГ (див. таблицю 2). 

Країнам, що готуються приєднатися до ІПВГ, пропонується з самого початку 
визначити потенційні перешкоди для систематичного розкриття інформації, 
наприклад, шляхом проведення аналізу здійсненності систематичного розкриття 
або оцінки можливостей систематичного розкриття інформації у процесі 
підготовки до того, щоб отримати статус країни, що впроваджує ІПВГ.

Таблиця 2. Як стати країною, що впроваджує ІПВГ

Якщо країна виконала кроки щодо приєднання до ІПВГ і бажає бути 
визнаною як країна, що впроваджує ІПВГ, уряд повинен подати Заявку 
на приєднання до ІПВГ, підписану членами багатосторонньої групи 
зацікавлених осіб1, заявка повинна містити опис поточної діяльності, 
а також підтвердження того, що кожний з кроків приєднання до ІПВГ 
було виконано. Заявка повинна містити контактну інформацію уряду, 
громадянського суспільства та зацікавлених осіб з приватного сектора, 
що були залучені до участі в ІПВГ.

Після подання заявка буде опублікована на веб-сайті ІПВГ. Правління ІПВГ 
розглядає заявку і оцінює належне виконання кроків щодо приєднання 
до ІПВГ. Міжнародний секретаріат повинен тісно співпрацювати з 
відповідальною посадовою особою, призначеною урядом для керівництва 
впровадженням ІПВГ, з метою з’ясування, уточнення та вирішення будь-
яких невирішених питань.

Виходячи з цього, а також на підставі будь-якої іншої наявної інформації 
Комітет Правління ІПВГ з питань інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
країн-кандидатів у межах обґрунтованого періоду часу надає Правлінню 
ІПВГ рекомендацію стосовно можливості прийняття заявки певної країни. 
Остаточне рішення приймається Правлінням ІПВГ.

1 Стандартизовану форму заявки можна отримати в Міжнародному секретаріаті.

ПРОДОВЖЕННЯ НА НАСТ. СТОР.
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2. Порядок отримання статусу країни, що впроваджує ІПВГ

Правління ІПВГ намагається розглядати заявки протягом восьми тижнів 
після їх одержання. Правління ІПВГ надає перевагу прийняттю рішень 
щодо прийняття країни до ІПВГ під час засідань Правління ІПВГ, хоча, в 
разі необхідності, може приймати рішення в формі випуску циркуляру 
Правління в період між засіданнями.

У разі надання Правлінням ІПВГ країні статусу країни, що впроваджує 
ІПВГ, вона також встановлює строки публікації першого Звіту ІПВГ та 
проведення процедури Валідації. Перше розкриття інформації будь-
якою країною, що впроваджує ІПВГ, згідно з вимогами ІПВГ повинно 
здійснюватися протягом 18 місяців з дати прийняття такої країни до 
ІПВГ. Валідація розпочинається протягом двох з половиною років після 
того, як країна отримала статус країни, що впроваджує ІПВГ. Додаткову 
інформацію щодо строків надання звітності та проведення Валідації, 
включаючи можливості та умови подовження цих строків, наведено 
в розділі 4, що присвячений Нагляду за впровадженням ІПВГ з боку 
Правління ІПВГ
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3. Вимоги до країн, що 
впроваджують ІПВГ
У цьому розділі визначено вимоги, яких повинні суворо дотримуватися країни, що 
впроваджують ІПВГ.

Вимоги ІПВГ є мінімальними вимогами, тому країни, що її впроваджують, 
заохочуються виходити за їхні рамки, якщо зацікавленими сторонами 
буде вирішено, що це є доцільним. Ми пропонуємо зацікавленим особам 
користуватися також іншими додатковими керівними матеріалами щодо кращого 
забезпечення виконання вимог, що доступні за адресою eiti.org/guide.

Термінологія
Використання термінів «повинен», «необхідно», а також «зобов’язаний» у 
Стандарті ІПВГ означає, що щось є обов’язковим і має бути враховане при оцінці 
прогресу у виконанні вимог Стандарту ІПВГ.

Використання терміну «очікується» в Стандарті ІПВГ означає, що багатостороння 
група зацікавлених осіб повинна розглянути питання і задокументувати свої 
обговорення, обґрунтування для розкриття/нерозкриття інформації, а також будь-
які перешкоди для розкриття. Під час Валідації враховуються та документуються 
обговорення, що проводяться багатосторонньою групою зацікавлених осіб.

Використання термінів «рекомендується», «заохочується», «може бажати»
та «може» в Стандарті ІПВГ означає, що щось є необов’язковим. Зусилля 
та заходи, що здійснюються багатосторонньою групою зацікавлених осіб, 
документуються під час Валідації, але не враховуються при загальній оцінці 
прогресу у дотриманні вимог Стандарту ІПВГ.

Терміни «систематичне розкриття» та «інтегрування» є взаємозамінними. 
Вони вказують на бажаний кінцевий стан виконання, коли вимоги ІПВГ щодо 
розкриття інформації виконуються шляхом регулярного оприлюднення 
звітності компаніями та урядом у відкритому доступі. Це може включати 
державну фінансову звітність, річні звіти, інформаційні портали, а також інші 
ініціативи в сфері відкритих даних. Систематичне розкриття інформації є ціллю, 
при цьому Звіти ІПВГ використовуються для надання додаткового контексту, 
співставлення та впорядкування джерел, в яких можна знайти інформацію, що 
систематично  розкривається, а також усунення будь-яких недоліків та проблем 
щодо якості даних. Вимоги ІПВГ щодо розкриття інформації можуть бути виконані 
шляхом надання посилання на загальнодоступну інформацію та/або дані, що були 
зібрані в рамках впровадження ІПВГ.
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

ВИМОГА 1

Нагляд з боку багатосторонньої групи зацікавлених 
осіб

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: ІПВГ вимагає здійснення ефективного 

багатостороннього нагляду, включаючи функціональну 

багатосторонню групу зацікавлених осіб, до якої би входили 

представники уряду, компаній за повної, незалежної, активної та 

ефективної участі громадянського суспільства. Ключові вимоги, що 

стосуються багатостороннього нагляду, включають:

(1.1) зобов’язання уряду; (1.2) залучення компаній;

(1.3) залучення громадянського суспільства; (1.4) створення та 

функціонування багатосторонньої групи зацікавлених осіб; та (1.5) 

узгоджений робочий план з чіткими цілями щодо впровадження 

ІПВГ, а також графік, що узгоджується зі строками, встановленими 

Правлінням ІПВГ.   

1.1  Зобов’язання уряду 

a) Уряд зобов’язаний опублікувати відкриту публічну заяву про свій конкретний 
намір впровадити ІПВГ. Заява має бути зроблена головою держави або 
уряду, або спеціально уповноваженим представником уряду.

b) Уряд зобов’язаний призначити відповідальну посадову особу вищого 
рівня, яка б очолила впровадження ІПВГ. Така відповідальна особа 
повинна користуватися авторитетом та довірою у всіх зацікавлених осіб, 
мати повноваження та свободу координувати дії щодо ІПВГ у відповідних 
міністерствах та відомствах, а також мати змогу мобілізувати ресурси для 
впровадження ІПВГ.

c) Уряд має бути повністю, активно та ефективно залучений до процесу 
впровадження ІПВГ.

d) Уряд повинен забезпечити, щоб у багатосторонній групі зацікавлених осіб 
були представлені державні посадові особи вищого рівня.

1.2  Залучення компаній  

a) Компанії мають бути повністю, активно та ефективно залучені до процесу 
впровадження ІПВГ.

b) Уряд повинен забезпечити наявність сприятливого середовища для участі 
компаній з огляду на відповідне законодавство, норми та адміністративні 
правила, а також поточну практику впровадження ІПВГ. 
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

Повинні бути дотримані основоположні права представників компаній, що 
фактично залучені до ІПВГ, включаючи, але не обмежуючись лише цим, 
членів багатосторонньої групи зацікавлених осіб.Уряд повинен забезпечити 
відсутність перешкод для участі компаній у процесі впровадження ІПВГ. 

1.3  Залучення громадянського суспільства 

Згідно з протоколом про участь громадянського суспільства2:

a) Громадянське суспільство має бути повністю, активно та ефективно 
залучене до процесу впровадження ІПВГ.

b) Уряд повинен забезпечити наявність сприятливого середовища для участі 
громадянського суспільства з огляду на відповідне законодавство, норми 
та адміністративні правила, а також поточну практику впровадження ІПВГ. 
Повинні бути дотримані основоположні права представників громадянського 
суспільства, що фактично залучені до ІПВГ, включаючи, але не обмежуючись 
лише цим, членів багатосторонньої групи зацікавлених осіб.

c) Уряд повинен забезпечити відсутність перешкод для участі громадянського 
суспільства в процесі впровадження ІПВГ.

d) Уряд повинен утримуватися від вчинення дій, що можуть звузити або 
обмежити публічні дебати стосовно впровадження ІПВГ.

e) Зацікавлені особи, включаючи, але не обмежуючись лише цим, членів 
багатосторонньої групи зацікавлених осіб, повинні:

i. Мати змогу вільно висловлюватися щодо питань прозорості та управління 
природними ресурсами.

ii. Брати безпосередню участь у розробці, впровадженні, моніторингу 
та оцінці процесу впровадження ІПВГ та робити свій внесок у публічні 
дебати.

iii. Мати право спілкуватися та співпрацювати між собою.Иметь 
возможность свободно действовать и выражать свое мнение 
по вопросам ИПДО без ограничений, принуждения или страха 
преследования.

iv. Мати змогу вільно діяти та висловлювати думки щодо ІПВГ без будь-яких 
обмежень, примусу або репресій.

2  Протокол про участь громадянського суспільства міститься в розділі 6 Стандарту ІПВГ.

ВИМОГА 1 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

1.4 Багатостороння група зацікавлених осіб 

a) Уряд повинен взяти на себе зобов’язання співпрацювати з громадянським 
суспільством та компаніями, а також створити багатосторонню групу 
зацікавлених осіб для здійснення нагляду за впровадженням ІПВГ. При 
створенні багатосторонньої групи уряд повинен:

i. Забезпечити відкритість та прозорість запрошень щодо участі в групі.

ii. Забезпечити адекватне представництво зацікавлених осіб. Це не 
означає, що кількісно вони повинні бути представлені порівну. До 
багатосторонньої групи повинні входити відповідні зацікавлені особи, в 
тому числі, але не обмежуючись лише цим: представники приватного 
сектора; представники громадянського суспільства, включаючи 
незалежні групи громадянського суспільства, а також ЗМІ, спілки та 
об’єднання; а також відповідні державні органи, включаючи також 
народних депутатів. Кожна група зацікавлених осіб повинна мати 
право призначати своїх представників, одночасно враховуючи бажання 
плюралістичного та широкого представництва. Процес призначення 
повинен бути незалежним та без жодного натяку на примус. Групи 
громадянського суспільства, залучені до ІПВГ як члени багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб, в плані діяльності та з точки зору політики, 
мають бути незалежними від уряду та/або компаній. Багатостороння 
група зацікавлених осіб та кожна група осіб у її складі повинна розглянути 
питання забезпечення гендерного балансу в своєму складі на шляху до 
досягнення цілі рівноправності гендерів.

iii. Розглянути можливість створення юридичної бази для діяльності групи.

b) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити чітке публічне 
Технічне завдання (ТЗ) для своєї роботи. ТЗ повинно, як мінімум, включати 
положення щодо наступного:

Роль, обов’язки та права багатосторонньої групи зацікавлених 
осіб: 

i. Члени багатосторонньої групи зацікавлених осіб повинні мати можливість 
виконувати свої обов’язки.

ii. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна проводити ефективну 
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед груп громадянського 
суспільства та компаній, включаючи комунікації з використанням ЗМІ, 
веб-сайтів та листів, інформуючи зацікавлених осіб про зобов’язання 
уряду запровадити ІПВГ, а також ключову роль компаній та 
громадянського суспільства у цьому. Багатостороння група зацікавлених 
осіб також повинна поширювати публічну інформацію, що отримується в 
процесі впровадження ІПВГ.

ВИМОГА 1 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

iii. Члени багатосторонньої групи повинні встановити зв’язок зі своїми 
групами зацікавлених осіб, якими вони були обрані.

iv. Передбачається, що члени багатосторонньої групи зацікавлених осіб 
повинні дотримуватися вимог кодексу поведінки Асоціації ІПВГ.

Затвердження робочих планів та нагляд за впровадженням: 

v. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна затверджувати річні 
робочі плани відповідно до Вимоги 1.5.

vi. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна здійснювати нагляд за 
процесом звітності щодо ІПВГ та долучатися до процесу Валідації.

Правила та процедури внутрішнього управління: 

vii. ІПВГ вимагає застосування інклюзивного процесу прийняття рішень на 
етапі впровадження, ставлячись до кожної групи зацікавлених осіб як до 
партнера. Будь-який член багатосторонньої групи зацікавлених осіб має 
право запропонувати будь-яке питання для обговорення. Багатостороння 
група зацікавлених осіб повинна узгодити та опублікувати свої процедури 
призначення та заміни представників багатосторонньої групи, прийняття 
рішень, а також строк дії повноважень та періодичність проведення 
засідань. Це повинно передбачати наявність процесу заміни членів 
групи, що відповідає принципам, визначеним у Вимозі 1.4(а). Якщо в 
багатосторонній групі зацікавлених осіб існує практика сплати  добових 
коштів за відвідання засідань ІПВГ або здійснення інших платежів її 
членам, ця практика має бути прозорою і не повинна призводити до 
виникнення конфлікту інтересів.

viii. Про проведення засідання має бути повідомлено завчасно, а також 
своєчасно поширено документацію перед обговореннями та прийняттям 
запропонованих рішень.

ix. Багатостороння група зацікавлених осіб зобов’язана вести письмовий 
протокол своїх дискусій та прийнятих рішень. 

1.5 Робочий план  

Багатостороння група зацікавлених осіб повинна вести поточний робочий план 
із зазначенням статей витрат та у відповідності до строків подання звітності та 
проведення Валідації, встановлених Правлінням ІПВГ. Робочий план повинен:

ВИМОГА 1.4 b) ii. ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

a) Містити цілі впровадження ІПВГ, що пов’язані з Принципами ІПВГ 
та відображають національні пріоритети для видобувних галузей. 
Багатостороння група зацікавлених осіб повинна розглянути кроки, які 
необхідно здійснити для активного впровадження та інтегрування ІПВГ у 
корпоративні та державні системи. Багатостороннім групам зацікавлених 
осіб пропонується здійснювати пошуки інноваційних підходів до розширення 
впровадження ІПВГ з метою інформування учасників громадських дискусій 
про управління природними ресурсами та сприяння високим стандартам 
прозорості та підзвітності в громадському житті, діяльності уряду та в 
бізнесі.

b) Відображати результати консультацій із ключовими зацікавленими особами і 
отримувати підтвердження від багатосторонньої групи зацікавлених осіб.

c) Включати вимірювану та визначену у часових рамках діяльність задля 
досягнення узгоджених цілей. Сфера впровадження ІПВГ повинна бути 
пристосована під досягнення бажаних цілей, що були визначені в процесі 
консультацій. Робочий план повинен: 

i. Оцінювати та окреслювати плани з метою реагування на потенційні 
обмеження можливостей в урядових органах та відомствах, компаніях 
та громадянському суспільстві, які можуть виявитися перешкодою для 
ефективного впровадження ІПВГ.

ii. Визначати обсяг впровадження ІПВГ, включаючи плани щодо поліпшення 
систематичного розкриття інформації та вирішення технічних аспектів 
звітності, таких як повнота та достовірність даних (4.1 та 4.9).

iii. Визначати та окреслювати плани щодо усунення будь-яких потенційних 
законодавчих та регулятивних перешкод запровадженню ІПВГ, 
включаючи, у разі необхідності, будь-які плани включення Вимог ІПВГ до 
національного законодавства або регуляторної бази.

iv. Окреслювати плани багатосторонньої групи зацікавлених осіб стосовно 
впровадження рекомендацій за результатами впровадження ІПВГ та 
Валідації.

v. Окреслювати плани розкриття інформації про договори відповідно до 
Вимоги 2.4(b) та інформації щодо бенефіціарних власників відповідно до 
Вимоги 2.5(c)–(f), включаючи етапи та строки виконання.    

ВИМОГА 1.5 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

d) Визначати внутрішні та зовнішні джерела фінансування та технічної допомоги 
з метою забезпечення своєчасної реалізації узгодженого робочого плану.

e) Бути доступним широкій громадськості, наприклад: опублікований на 
загальнодержавному веб-сайті ІПВГ та/або веб-сайтах інших відповідних 
міністерств та відомств, а також у друкованих ЗМІ або публічно доступних 
місцях.

f) Щорічно переглядатися та оновлюватися. У разі перегляду робочого 
плану багатостороння група зацікавлених осіб повинна розглянути питання 
більш детального змісту та розширення обсягу процесу впровадження 
ІПВГ. Відповідно до Вимоги 1.4 (b), багатостороння група зацікавлених осіб 
повинна документально оформлювати свої дискусії та прийняття рішень.

g) Включати графік впровадження, що відповідає строкам, встановленим 
Правлінням ІПВГ (розділ 4 - Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління 
ІПВГ), та враховує адміністративні вимоги, такі як процедури закупівель та 
фінансування.

ВИМОГА 1.5 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

ВИМОГА 2

Законодавча та інституційна база, включаючи 
укладання договорів та видачу ліцензій 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: ІПВГ вимагає розкриття інформації, що 
стосується правил управління видобувним сектором, надаючи 
зацікавленим особам можливість зрозуміти закони та процедури 
надання прав у галузі розвідки та видобування, законодавчу, 
регуляторну та договірну базу, що застосовується до видобувного 
сектора, а також інституційні обов’язки Держави в управлінні цим 
сектором. Вимоги ІПВГ, що стосуються прозорої законодавчої бази та 
надання прав у видобувних галузях, включають:
(2.1) законодавчу базу та фіскальний режим; (2.2) укладання 
договорів та видачу ліцензій; (2.3) реєстр ліцензій; (2.4) договори;
(2.5) бенефіціарне право; та (2.6) участь держави у видобувному 
секторі. 

2.1 Законодавча база та фіскальний режим 

a) Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні навести опис законодавчої бази та 
фіскального режиму, якими регулюються видобувні галузі. Ця інформація 
повинна включати загальний опис фіскального режиму, включаючи 
рівень фіскальної децентралізації, загальний огляд відповідних законів та 
нормативно-правових актів, опис різних типів договорів та ліцензій, що 
регулюють розвідку та видобування нафти, газу та мінеральних ресурсів, а 
також інформацію про ролі та обов’язки відповідних державних органів та 
відомств.

b) Якщо уряд впроваджує реформи, бажано, щоб багатостороння група 
зацікавлених осіб забезпечила відображення цього в документальній формі.

2.2 Укладання договорів та видача ліцензій

a) Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні розкривати наступну інформацію, 
пов’язану з укладанням усіх договорів та вдачею та передачею всіх ліцензій, 
що відбувається протягом звітного періоду, що охоплюється найбільш 
актуальними даними, що розкриваються згідно з вимогами ІПВГ, у тому числі 
щодо компаній, платежі яких не перевищують узгоджений поріг істотності:

i. Опис процесу передачі або видачі ліцензії; 

ii. Технічні та фінансові критерії, що використовуються;
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

iii. Інформацію про одержувачів ліцензії, яку було передано або видано, 
включаючи членів консорціуму, у разі необхідності;

iv. Будь-які істотні відхилення від чинної законодавчої та нормативно-
правової бази, що регулює передачу та видачу ліцензій.

У випадках, коли уряди мають можливість вибирати різні методи укладання 
договорів або видачі ліцензій (наприклад, тендери/конкурси або прямі 
переговори), опис процесу видачі або передачі ліцензії може включати 
пояснення правил, що визначають вибір тієї чи іншої процедури, а також 
причин вибору певної процедури.

У разі наявності недоліків у загальнодоступній інформації, їх необхідно 
чітко визначити. Будь-які значні юридичні або практичні перешкоди, що 
перешкоджають такому вичерпному розкриттю інформації, мають бути 
задокументовані та пояснені, в тому числі з урахуванням державних планів, 
що призначені для подолання таких перешкод, а також передбачуваний 
графік їх виконання.

b) Якщо компанії є власниками ліцензій, що були розподілені до початку 
періоду, охопленого впровадженням ІПВГ, країнам, що впроваджують ІПВГ, 
пропонується розкрити інформацію, зазначену в пункті 2.2(а).

c) У разі видачі ліцензій через процедуру відкритого конкурсу, уряд повинен 
розкрити інформацію щодо переліку учасників конкурсу та критеріїв 
конкурсного відбору.

d) Багатостороння група може, на свій власний розсуд, включити до складу 
інформації, що розкривається згідно з вимогами ІПВГ, додаткову інформацію 
про розподіл ліцензій. Вона може включати коментарі щодо оперативності 
та ефективності процедур ліцензування, а також опис процедур, актуальних 
практик та підстав для подовження строку дії, призупинення або анулювання 
певного договору або ліцензії.

2.3 Реєстр ліцензій 

a) Термін «ліцензія» в даному контексті означає будь-яку ліцензію, договір 
оренди, документ про право власності, дозвіл, договір або концесію, якими 
уряд надає компаніям або фізичним особам права здійснювати розвідку або 
видобування ресурсів нафти, газу та/або інших корисних копалин.

ВИМОГА 2.2 a) ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

b) Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні вести відкритий реєстр або 
кадастрову систему(и), що містять наступну актуальну та вичерпну 
інформацію щодо кожної ліцензії, що стосується компаній, у межах 
узгодженого обсягу впровадження ІПВГ:

i. Власники ліцензій.

ii. Координати ліцензійної ділянки, якщо вони звірені та впорядковані. 
Якщо координати не визначені, уряд повинен забезпечити, щоб розмір 
та місцезнаходження ліцензійної ділянки були повідомленні в реєстрі 
ліцензій, і щоб координати були надані у загальний (відкритий) доступ 
відповідними державними органами або відомствами. Розкрита 
інформація повинна включати інструкції щодо отримання доступу до 
таких координат, а також вартість доступу до таких даних, якщо вона 
встановлена. Уряд також повинен документально оформити плани та 
строки надання вільного та електронного доступу до такої інформації 
через реєстр ліцензій.

iii. Дата подання заявки, дата видачі та строк дії ліцензії.

iv. У випадку ліцензій на видобування – продукт, що видобувається.

Очікується, що реєстр або кадастр ліцензій включатиме інформацію про 
ліцензії, якими володіють усі суб’єкти, включаючи компанії, фізичних осіб або 
групи, що не входять в узгоджений обсяг впровадження ІПВГ, тобто якщо 
їхні платежі є набагато нижчими узгодженого рівня істотності. Будь-які значні 
юридичні або практичні перешкоди, що перешкоджають такому вичерпному 
розкриттю інформації, мають бути задокументовані та пояснені, в тому 
числі з урахуванням державних планів, що призначені для подолання таких 
перешкод, а також передбачуваний графік їх виконання.

c) Якщо такі реєстри або кадастри відсутні, або вони є неповними, необхідно 
ліквідувати будь-які недоліки розкриття інформації, що знаходиться у 
відкритому доступі, і необхідно документально оформити рекомендації щодо 
зміцнення таких систем.

ВИМОГА 2.3 ПРОДОВЖЕННЯ
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2.4 Договори 

a) Країни, що впроваджують ІПВГ, зобов’язані розкривати інформацію 
про будь-які договори та ліцензії, що були видані, укладені або змінені, 
починаючи з 1 січня 2021 року. Країнам, що впроваджують ІПВГ, 
пропонується публічно розкривати інформацію про будь-які договори та 
ліцензії, в яких містяться умови видобутку нафти, газу та інших корисних 
копалин.

b) Очікується, що багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити 
та опублікувати план розкриття інформації про договори із зазначенням 
чітких строків його виконання, а також заходів щодо подолання будь-яких 
перешкод вичерпному розкриттю інформації. Цей план буде інтегрований у 
робочі плани, що охоплюють 2020 рік та наступні роки.

c) Обов’язковою вимогою є документальне оформлення політики уряду щодо 
розкриття інформації про договори та ліцензії, що регулюють розвідку та 
добичу нафти, газу та інших корисних копалин. Вона повинна включати:

i. Чи відображене питання розкриття інформації про договори та 
ліцензії у законодавстві або політиці уряду, в тому числі вимагають 
чи забороняють вони розкриття інформації про договори та ліцензії. 
Якщо таке законодавство відсутнє, необхідно пояснити, яким чином 
здійснюється політика уряду, а багатостороння група зацікавлених осіб 
повинна документально оформити свою дискусію стосовно питання 
змісту політики уряду щодо розкриття інформації про договори. Також 
необхідно документально відображати будь-які реформи, що стосуються 
розкриття інформації про договори та ліцензії, які планується впровадити, 
або які вже реалізуються.

ii. Загальний огляд того, які договори та ліцензії опубліковані у відкритому 
доступі. Країни, що впроваджують ІПВГ, зобов’язані надати перелік усіх 
діючих договорів та ліцензій із зазначенням того, які з них є доступними 
для громадськості, а які ні. У цьому переліку для кожного договору та 
ліцензії необхідно навести інформацію або посилання на ресурс, де такий 
договір або ліцензія опубліковані. Якщо будь-який договір або ліцензія не 
опубліковані, необхідно задокументувати та пояснити існуючі правові або 
практичні перешкоди для цього.

iii. У випадках, коли практика розкриття інформації відхиляється від вимог 
законодавства або політики уряду стосовно розкриття інформації про 
договори та ліцензії, необхідно надати пояснення щодо причини такого 
відхилення.

ВИМОГА 2 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

d) Термін «договір» у пункті 2.4(а) означає:

i. Повний текст будь-якого договору, контракту, концесії, угоди про 
розподіл продукції або іншого договору, присудженого або укладеного 
урядом, у якому містяться умови добичі нафти, газу та інших мінеральних 
ресурсів.

ii. Повний текст будь-якого додатку, доповнення або додаткової угоди, 
якими встановлюються детальні умови щодо прав на добичу, описаних у 
пункті 2.4(d)(і), або їх реалізації.

iii. Повний текст будь-якої зміни або доповнення до документів, вказаних у 
пунктах 2.4(d)(і) та 2.4(d)(іі).

e) Термін «ліцензія» у пункті 2.4(а) означає:

i. Повний текст будь-якої ліцензії, договору оренди, документу про право 
власності або дозволу, якими уряд надає компаніям або фізичним особам 
права здійснювати розвідку нафти, газу та/або інших корисних копалин.

ii. Повний текст будь-якого додатку, доповнення або додаткової угоди, 
якими встановлюються детальні умови щодо прав на добичу, описаних у 
пункті 2.4(е)(і), або їх реалізації.

iii. Повний текст будь-якої зміни або доповнення до документів, вказаних у 
пунктах 2.4(е)(і) та 2.4(е)(іі).

2.5 Бенефіціарне право 

a) Країнам, що впроваджують ІПВГ, рекомендується вести публічний 
реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб, що подають тендерні 
заявки на розвідку або видобування або мають частку участі у розвідці 
або видобуванні нафти, газу, або ліцензію чи договір на видобування 
корисних копалин, включаючи ідентифікаційні дані їхніх бенефіціарних 
власників, рівень володіння та детальну інформацію про те, яким чином 
здійснюється право власності або контроль. Якщо це можливо, інформація 
про бенефіціарне право має бути включена в документи, що подаються 
компаніями корпоративним регуляторним органам, на фондові біржі або 
в органи, що регулюють ліцензування у видобувній галузі. Якщо така 
інформація вже доступна публічно, Звіт ІПВГ повинен містити інструкції щодо 
отримання доступу до такої інформації.

b) Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні документально оформити політику 
уряду та обговорень багатосторонньої групи зацікавлених осіб з питань 
розкриття інформації щодо бенефіціарного права. Сюди повинна входити 
інформація про відповідні норми законодавства, фактичні практики та 
методи розкриття інформації та будь-які реформи, що заплановані або 
реалізуються у зв’язку з розкриттям інформації про бенефіціарне право.

ВИМОГА 2.4 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

c) Починаючи з 1 січня 2020 року країни, що впроваджують ІПВГ, повинні 
вимагати розкриття, а компанії зобов’язані розкривати інформацію про 
бенефіціарних власників. Це стосується юридичних осіб, що подають 
тендерні заявки на розвідку або видобування або мають частку участі у 
розвідці або видобуванні нафти, газу, або ліцензію чи договір на видобування 
корисних копалин, включаючи ідентифікаційні дані їхніх бенефіціарних 
власників, рівень володіння та детальну інформацію про те, яким чином 
здійснюється право власності або контроль. Будь-які недоліки або 
прогалини у звітності щодо бенефіціарної власності мають бути розкриті, 
включаючи зазначення будь-яких осіб, що не надали всю або частину 
інформації про бенефіціарних власників. У випадку, якщо країна стикнеться 
з конституційними або значними практичними перешкодами на шляху 
виконання цієї вимоги до 1 січня 2020 року, країна повинна вимагати 
адаптованого впровадження відповідно до Статті 1 процедур Правління ІПВГ 
щодо нагляду за впровадженням ІПВГ в розділі 4.

d) Інформація про особу бенефіціарного власника повинна включати ім’я 
бенефіціарного власника, громадянство та країну проживання, а також 
ідентифікацію будь-якої впливової політичної особи. Також рекомендується 
вказувати національний ідентифікаційний номер, дату народження, адресу 
місця проживання або робочу адресу, а також засоби зв’язку.

e) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна провести оцінку всіх 
існуючих механізмів забезпечення надійності інформації про бенефіціарне 
право та узгодити підхід, який юридичні особи, що підпадають під дію 
пункту 2.5(с), можуть застосовувати для забезпечення точності та 
достовірності інформації про бенефіціарних власників, яку вони надають. 
Це може включати вимогу до компаній засвідчувати форму декларації про 
бенефіціарних власників шляхом підписання членом вищого керівництва або 
старшим юрисконсультом або подавати підтверджуючу документацію.

f) Визначення бенефіціарного права:

i. Бенефіціарний власник по відношенню до компанії означає фізичну 
особу, яка прямо або опосередковано володіє юридичною особою або 
здійснює контроль над нею.

ii. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити належне 
визначення терміну «бенефіціарний власник». Це визначення повинно 
відповідати пункту (f)(i) і враховувати міжнародні норми та відповідне 
національне законодавство, а також повинно включати межі 
бенефіціарної власності. Це визначення повинно також визначати 
зобов’язання щодо звітності для впливових політичних осіб.

ВИМОГА 2.5 ПРОДОВЖЕННЯ
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iii. Публічні компанії, включаючи їхні дочірні підприємства, що знаходяться в 
повній власності, зобов’язані розкривати інформацію про назву фондової 
біржі та включати посилання на реєстраційні документи фондової біржі, 
на якій вони зареєстровані, для того щоб полегшити публічний доступ до 
їхньої інформації щодо бенефіціарного права.

iv. У випадку зі спільними підприємствами, кожен суб’єкт такого спільного 
підприємства повинен розкривати інформацію щодо своїх бенефіціарних 
власників, якщо тільки це не публічна компанія або не дочірнє 
підприємство, що знаходиться в повній власності публічної компанії. 
Кожен суб’єкт несе відповідальність за точність наданої ним інформації.

g) Країни, що впроваджують ІПВГ, та багатосторонні групи зацікавлених осіб 
також повинні розглянути питання щодо розкриття інформації про законних 
власників та їхні частки участі.

2.6 Участь держави 

a) У тих випадках, коли участь держави у видобувних галузях призводить 
до виникнення істотних виплат з доходів, країни, що впроваджують ІПВГ, 
повинні розкривати наступну інформацію:

i. Пояснення ролі державних підприємств (ДП) в секторі та чинних правил 
та практик, що стосуються фінансових взаємовідносин між урядом 
та державними підприємствами, наприклад, правила та практики, що 
регулюють перекази коштів між ДП та державою, утримані прибутки, 
повторне інвестування та фінансування з боку третіх осіб. Це повинно 
включати розкриття інформації про перекази коштів, нерозподілені 
прибутки, реінвестування та фінансування з боку третіх осіб стосовно 
спільних підприємств та дочірніх підприємств ДП.

Для цілей впровадження ІПВГ, державне підприємство (ДП) - це компанія, 
що займається видобувною діяльністю від імені уряду і знаходиться 
в повній власності або у власності з контролюючою участю держави. 
Виходячи з цього, багатостороння група зацікавлених осіб заохочується 
до обговорення та документування свого визначення ДП, враховуючи 
національне законодавство та державні структури.

ii. Розкриття урядом та ДП інформації про рівні їхньої власності у 
гірничодобувних та нафтогазовидобувних компаніях, що працюють у 
гірничому та нафтогазовидобувному секторі країни, включаючи компанії, 
якими володіють дочірні та спільні підприємства ДП, та будь-які зміни 
частки володіння протягом звітного періоду.

ВИМОГА 2.5 f) ПРОДОВЖЕННЯ
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Ця інформація повинна включати дані стосовно умов, закріплених 
за їхньою часткою в капіталі, включаючи рівні їхньої відповідальності 
за покриття витрат на різних етапах проектного циклу, наприклад, 
повністю оплачені акції, чиста вартість капіталу, валовий прибуток як 
частка доходу. У випадку змін у рівні частки власності уряду та ДП 
протягом звітного періоду ІПВГ, передбачається, що уряд та ДП повинні 
розкрити інформацію про умови угоди або операції, включаючи дані 
стосовно оцінки та доходів. У випадку надання урядом та ДП кредитів 
або кредитних гарантій гірничодобувним та нафтогазовим компаніям, 
що працюють у країні, необхідно розкрити інформацію про такі угоди та 
операції (тобто, графік погашення та процентна ставка). Багатосторонні 
групи зацікавлених осіб можуть порівнювати умови кредитів з умовами 
комерційного кредитування.

b) Очікується, що ДП повинні публічно розкривати інформацію про свою 
перевірену фінансову звітність або основні фінансові статті (тобто, 
бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, рух грошових коштів), 
якщо фінансові звіти є недоступними.

c) Країнам, що впроваджують ІПВГ, рекомендується описувати правила 
та практики, що стосуються експлуатаційних та капітальних витрат, 
закупівель, укладення субпідрядних договорів та корпоративного управління 
ДП, наприклад, склад та призначення членів Ради директорів, сфера 
повноважень Ради та кодекс поведінки.

ВИМОГА 2.6 a) ПРОДОВЖЕННЯ
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ВИМОГА 3

Розвідка та видобування  
 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: ІПВГ вимагає розкриття інформації стосовно 
розвідки та видобування, що надає можливість зацікавленим особам 
зрозуміти потенціал цього сектора. Вимоги ІПВГ, що стосуються 
прозорості у галузі розвідки та видобування, включають: 
(3.1) інформацію про діяльність з розвідки;
(3.2) дані щодо видобування; та (3.3) дані щодо експорту. 

3.1 Розвідка 

Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні надати загальний огляд видобувних 
галузей, включаючи інформацію про будь-яку істотну геологорозвідувальну 
діяльність.

3.2 Видобування 

Країни, що впроваджують ІПВГ, зобов’язані своєчасно розкривати інформацію 
про видобування, в тому числі обсяги видобування та вартість за видами товарів. 
Ці дані можуть бути додатково розукрупнені за регіонами, компаніями або 
проектами, а також включати джерела та методи розрахунку обсягів та вартості 
видобування.

3.3 Експорт 

Країни, що впроваджують ІПВГ, зобов’язані своєчасно розкривати інформацію 
про експорт, в тому числі обсяги експорту та вартість за видами товарів. Ці дані 
можуть бути додатково розукрупнені за регіонами, компаніями або проектами, а 
також включати джерела та методи розрахунку обсягів та вартості експорту.
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ВИМОГА 4

Збирання доходів 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: Розуміння платежів компаній та доходів уряду 
може сприяти публічним дебатам щодо управління видобувними 
галузями. ІПВГ вимагає повного та вичерпного розкриття інформації 
про платежі компаній та доходи уряду, що отримуються від 
видобувних галузей. Вимоги ІПВГ, що стосуються збирання доходів, 
включають: (4.1) повне розкриття інформації про податки та доходи; 
(4.2) продаж частки продукції держави або інші доходи в натуральній 
формі; (4.3) положення щодо інфраструктури та бартерні угоди; 
(4.4)  доходи від транспортування; (4.5) угоди та операції за участю 
ДП; (4.6) субнаціональні платежі (4.7) рівень розукрупнення 
даних; (4.8) своєчасність надання даних; та (4.9) якість даних, що 
розкривається. 

4.1 Повне розкриття інформації про податки та доходи 

a) ІПВГ вимагає розкриття інформації про всі істотні платежі нафтових, газових 
та гірничодобувних компаній на користь держави («платежі») та всі істотні 
доходи, отримані державою від нафтових, газових та гірничодобувних 
компаній («доходи»), таким чином, щоб вона була доступною для широкої 
громадськості, вичерпною та зрозумілою. Очікується, що країни, що 
впроваджують ІПВГ, розкриватимуть необхідну інформацію в регулярній 
державній та корпоративній звітності (на веб-сайтах, у річних звітах, тощо), 
при цьому Звіти ІПВГ використовуватимуться для впорядкування цієї 
інформації та усунення будь-яких недоліків та проблем щодо якості даних.

b) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити, які платежі та 
доходи є істотними, а отже, мають бути розкриті, включаючи визначення 
та пороги відповідної істотності. Платежі та доходи вважаються істотними, 
якщо їх відсутність або викривлене відображення може суттєво вплинути на 
зрозумілість інформації, що розкривається. Необхідно навести опис кожного 
потоку доходів, пов’язані визначення та пороги істотності. 

Встановлюючи визначення та пороги істотності, багатостороння група 
зацікавлених осіб повинна враховувати розмір потоків доходів по відношенню 
до загальних доходів. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна 
документально оформлювати розглянуті варіанти та обґрунтування щодо 
встановлення визначень та порогів. 
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

c) Мають бути включені наступні потоки доходів:

i. Право держави на продукцію (наприклад, прибуткова нафта);

ii. Право загальнонаціональних державних компаній на продукцію;

iii. Податки на прибуток;

iv. Роялті/рента;

v. Дивіденди;

vi. Бонуси, такі як бонуси за підписання, відкриття та високу 
продуктивність;

vii. Ліцензійні збори, орендні платежі, внески та інші компенсації за 
ліцензії та/або концесії;

viii. Будь-які інші значні платежі та істотні вигоди для уряду.

Будь-які потоки доходів або вигоди можуть бути виключені 
лише в тому випадку, якщо вони не застосовуються або якщо 
багатостороння група зацікавлених осіб погоджується з тим, що 
їх виключення суттєво не вплине на повноту розкриття інформації 
урядом та компаніями.

d) Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні забезпечити, щоб 
усі державні організації, що отримують суттєві доходи від 
нафтових, газових та гірничодобувних компаній, були зобов’язані 
повністю розкривати інформацію про ці доходи в узгодженому 
обсязі. Державні організації звільняються від обов’язку щодо 
розкриття інформації лише в тому випадку, якщо вони можуть 
продемонструвати, що їхні платежі та доходи не є істотними. За 
відсутності істотних практичних перешкод уряд також зобов’язаний 
надати загальну інформацію щодо суми загальних доходів, що 
були отримані з кожного потоку доходів, узгодженого в обсязі 
впровадження ІПВГ, включаючи доходи, що є нижчими за узгоджені 
пороги істотності. Якщо ці дані відсутні, Незалежний адміністратор 
повинен отримати будь-які відповідні дані та оцінки з інших джерел з 
метою забезпечення вичерпного обліку загальних доходів уряду.

Усі нафтові, газові та гірничодобувні компанії, що здійснюють істотні 
платежі на користь уряду, повинні надавати повну та вичерпну 
інформацію стосовно цих платежів згідно з узгодженим обсягом. Будь-
яка компанія звільняється від зобов’язання щодо розкриття інформації 
лише в тому випадку, коли вона може продемонструвати, що її платежі 
не є істотними.

ВИМОГА 4.1 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

e) Очікується, що компанії повинні публічно розкривати інформацію про свою 
перевірену фінансову звітність або основні статті (тобто, бухгалтерський 
баланс, звіт про фінансові результати, рух грошових коштів), якщо фінансові 
звіти є недоступними.

4.2  Продаж частки продукції держави або інших доходів у натуральній 
формі 

a) Якщо продаж частки держави від видобування нафти, газу та/або 
мінеральних ресурсів або інших доходів у натуральній формі є істотним, 
уряд, у тому числі державні підприємства, повинні розкривати інформацію 
про обсяги, що були отримані та продані державою (або третіми особами, 
призначеними державою для здійснення продажу від її імені), доходи, 
отримані від такого продажу, а також доходи, переказані державі з 
суми, вторгованої від продажу нафти, газу та інших корисних копалин. У 
відповідних випадках сюди необхідно включати платежі (у грошовій або 
натуральній формі), що стосуються своп-угод  та товарно-забезпечених 
позик.

Опубліковані дані повинні бути деталізовані за окремими компаніями-
покупцями до рівнів, співвимірних зі звітністю щодо інших платежів та потоків 
доходів (Вимога 4.7). Очікується, що багатосторонні групи зацікавлених 
осіб за узгодженням з компаніями-покупцями повинні оцінити доцільність 
розукрупнення інформації, що розкривається, за окремими продажами, 
видами продуктів та цінами. 

Інформація, що розкривається, може включати відомості про право 
власності на проданий продукт та характер договору (наприклад, разовий 
або строковий).

b) Країнам, що впроваджують ІПВГ, включаючи державні підприємства, 
рекомендується розкривати інформацію щодо процесу вибору компаній-
покупців, технічних та фінансових критеріїв, що використовуються в цьому 
процесі, списку обраних компаній-покупців, будь-яких суттєвих відхилень від 
чинної нормативно-правової бази, що регулює вибір компаній-покупців, а 
також відповідних договорів купівлі-продажу.

c) Компаніям, що придбають нафту, газ та/або мінеральні ресурси у держави, 
в тому числі державних підприємств (або третіх осіб, призначених державою 
з метою продажу від свого імені), рекомендується розкривати інформацію 
про обсяги, отримані від держави або державних підприємств, та платежі 
за придбання нафти, газу та/або мінеральних ресурсів. Це може включати 
платежі (у грошовій або натуральній формі), що стосуються своп-угод та 
товарно-забезпечених позик.

ВИМОГА 4.1 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

Опубліковані дані можуть бути деталізовані за окремими продавцями, 
договорами або продажами. 

Інформація щодо кожного продажу може включати дані щодо характеру 
договору (наприклад, разовий або строковий) та порту завантаження.

d) Якщо існують проблеми, пов’язані з надійністю даних, і якщо це є практично 
можливим, багатостороння група зацікавлених осіб повинна розглянути 
подальші заходи щодо усунення будь-яких недоліків, невідповідностей та 
порушень в інформації, що була розкрита.

4.3 Положення щодо інфраструктури та бартерні угоди 

Багатостороння група зацікавлених осіб повинна врахувати, чи існують будь-які 
договори або пакети договорів щодо надання товарів та послуг (у тому числі 
позик, грантів та інфраструктурних робіт), повністю або частково, в обмін на 
концесії на розвідку або видобування нафти, газу або інших корисних копалин, 
або фізичне постачання такої продукції. Для того, щоб мати можливість зробити 
це, багатосторонній групі зацікавлених осіб необхідно досягти повного розуміння 
умов відповідних договорів та контрактів, залучених сторін, обіцяних державою 
ресурсів, вартості балансування джерел вигоди (наприклад, інфраструктурні 
роботи) та істотності цих договорів та угод по відношенню до традиційних 
контрактів. 

Якщо багатостороння група зацікавлених осіб дійде висновку, що ці договори та 
угоди є істотними, багатостороння група зацікавлених осіб повинна забезпечити 
висвітлення таких угод у процесі впровадження ІПВГ, забезпечуючи такий рівень 
деталізації та прозорості, що є співвимірним із розкриттям та звіркою інших 
потоків платежів та доходів. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна 
узгодити процедуру забезпечення якості даних та підтвердження достовірності 
вищезазначеної інформації відповідно до Вимоги 4.9. 

4.4  Доходи від транспортування 
Якщо доходи від транспортування нафти, газу та інших корисних копалин 
складають одну із найбільших статей, уряд та державні підприємства (ДП) 
повинні розкривати інформацію про отримані доходи. Опубліковані дані повинні 
бути деталізовані та розукрупнені відповідно до рівнів, співвимірних з іншими 
платежами та потоками доходів (Вимога 4.7). Багатостороння група зацікавлених 
осіб повинна узгодити процедуру забезпечення якості даних та підтвердження 
достовірності інформації щодо доходів від транспортування відповідно до 
Вимоги 4.9. 

ВИМОГА 4.2 c) ПРОДОВЖЕННЯ



30

1

P
R

IN
C

IP
L

E
S

В
И

М
О

ГА
 4

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ІПВГ

3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

Країни, що впроваджують ІПВГ, можуть розкривати наступну інформацію:

i. Опис договорів про транспортування, включаючи: продукт; маршрут(и) 
транспортування; та відповідні компанії та державні організації, 
включаючи ДП, залучені до транспортування.

ii. Визначення відповідних податків, тарифів або інших відповідних платежів 
за транспортування, а також методологій, що використовуються для їх 
розрахунку.

iii. Розкриття ставок тарифів та обсягу товарів, що транспортуються.

iv. Розкриття інформації про доходи, отримані урядовими організаціями та 
ДП, по відношенню до транспортування нафти, газу та інших корисних 
копалин. 

4.5  Угоди та операції за участю державних підприємств (ДП) 

Багатостороння група зацікавлених осіб повинна забезпечити повне відображення 
ролі ДП у процесі надання звітності, включаючи повне та достовірне розкриття 
інформації про істотні платежі компаній на користь ДП, перекази на адресу 
державних організацій, а також перекази з боку уряду на користь ДП.

4.6 Субнаціональні платежі 
Багатостороння група зацікавлених осіб повинна встановити, чи є прямі платежі 
від компаній на користь субнаціональних державних структур, в межах обсягів 
узгоджених джерел надходжень, істотними. У разі встановлення таких істотних 
платежів, багатостороння група зацікавлених осіб повинна забезпечити, щоб була 
розкрита інформація про платежі компаній на користь субнаціональних урядових 
структур та отримання таких платежів. Багатостороння група зацікавлених 
осіб повинна узгодити процедуру забезпечення якості даних та підтвердження 
достовірності інформації щодо субнаціональних платежів відповідно до 
Вимоги 4.9.

4.7 Рівень розукрупнення даних 

Необхідно, щоб дані ІПВГ були розукрупнені та деталізовані за окремими 
компаніями, державними організаціями та потоками доходів. 

Проект визначається як операційна діяльність, що регулюється одним 
договором, ліцензією, договором оренди, концесією або аналогічною юридично 
обов’язковою угодою, і створює підстави для виникнення платіжних зобов’язань 
перед урядом. Однак, якщо декілька таких договорів або угод є суттєво 
взаємопов’язаними, багатостороння група зацікавлених осіб повинна чітко 
визначити та документально зафіксувати, в яких випадках такі угоди вважаються 
одним проектом.

ВИМОГА 4.4 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

Суттєво взаємопов’язані угоди являють собою пакет об’єднаних в операційному 
та географічному сенсі договорів, контрактів, ліцензій, договорів оренди 
або концесій, або пов’язаних угод чи договорів зі значною мірою схожими 
умовами, що укладені з урядом, створюючи підстави для виникнення платіжних 
зобов’язань. Такі угоди можуть регулюватися одним договором, спільним 
підприємством, угодою про розподіл продукції або іншою загальною юридично 
обов’язковою угодою.

Якщо платіж, що входить в обсяг інформації, що розкривається згідно з вимогами 
ІПВГ, стягується на рівні організації, а не на рівні проекту, компанія має право 
розкривати інформацію про такий платіж на рівні організації.

4.8 Своєчасність надання даних 

a) Очікується, що країни, що впроваджують ІПВГ, повинні регулярно та 
своєчасно публікувати інформацію відповідно до Стандарту ІПВГ та згідно 
з узгодженим робочим планом (1.5) на щорічній основі. Багатостороння 
група зацікавлених осіб повинна узгодити звітний період, що охоплюється 
інформацією, яка розкривається згідно з вимогами ІПВГ.

b) Дані повинні надаватися за період не пізніше ніж передостанній повний 
звітний період, наприклад, інформація, що стосується 2018 фінансового 
року, має бути опублікована не пізніше 31 грудня 2020 року.

4.9 Якість та забезпечення якості даних 

a) ІПВГ вимагає оцінки того, чи підлягають платежі та доходи достовірному, 
незалежному аудиту із застосуванням міжнародних стандартів аудиту. 
Очікується, що розкриття державою та компаніями інформації відповідно 
до Вимоги 4 підлягає авторитетному, незалежному аудиту із застосуванням 
міжнародних стандартів аудиторської перевірки. Очікується, що інформація, 
що розкривається відповідно до Вимоги 4, включатиме пояснення основних 
процедур аудиту та забезпечення якості, яким були піддані дані, з наданням 
публічного доступу до підтверджуючої документації.

b) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити процедуру 
забезпечення якості даних на основі стандартної процедури, затвердженої 
Правлінням ІПВГ3. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна 
застосовувати стандартну процедуру без будь-яких істотних відхилень. 
Якщо багатостороння група зацікавлених осіб має намір відхилитися від 
таких стандартних процедур, вона повинна отримати попередню згоду від 
Правління ІПВГ. Запит багатосторонньої групи зацікавлених осіб повинен 

3 Можна отримати в Міжнародному секретаріаті та веб-сайті eiti.otg

ВИМОГА 4.7 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

містити наступне: (i) обґрунтування відхилення від стандартної 
процедури; (іі) наявність механізму регулярного розкриття інформації, що 
вимагаютьсязгідно зі Стандартом ІПВГ, з достатнім рівнем деталізації; 
(ііі) чи підлягають фінансові дані авторитетному, незалежному аудиту із 
застосуванням міжнародних стандартів, та (iv) чи зберігаються дані за минулі 
періоди протягом достатнього періоду часу.

ВИМОГА 4.7 b) ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

ВИМОГА 5

Розподіл доходів 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: ІПВГ вимагає розкриття інформації, що стосується 
розподілу доходів, надаючи можливість зацікавленим особам зрозуміти, 
яким чином обліковуються доходи в національному і, в разі необхідності, 
субнаціональному бюджетах, а також контролювати соціальні витрати 
компаній. Вимоги ІПВГ, що стосуються розподілу доходів, включають: 
(5.1) розподіл доходів; (5.2) субнаціональні перекази; та (5.3) управління 
доходами та витрати.

5.1 Розподіл доходів від видобувної галузі 

Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні навести опис розподілу доходів від 
видобувних галузей.

a) Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні зазначати, які доходи від видобувних 
галузей, у грошовій чи натуральній формі, вносяться до державного 
бюджету. Також повинно бути надане пояснення розподілу доходів, які не 
відображаються у державному бюджеті, з наданням посилань на відповідні 
фінансові звіти, залежно від обставин, наприклад, фонди національного 
добробуту та розвитку, субнаціональні органи влади, державні підприємства 
та інші позабюджетні організації.

b) Багатосторонній групі зацікавлених осіб рекомендовано посилатися 
на національні системи класифікації доходів та міжнародні стандарти, 
наприклад, Посібник МВФ з державної фінансової статистики.

5.2 Субнаціональні перекази 

a) Якщо перекази між національними та субнаціональними урядовими 
установами стосуються доходів, отриманих від видобувних галузей, і є 
обов’язковими згідно з національною конституцією, статутом або іншим 
механізмом розподілу доходів, багатостороння група зацікавлених осіб 
повинна забезпечити розкриття таких істотних переказів. Країни, що 
впроваджують ІПВГ, повинні розкривати формулу розподілу доходів, 
якщо вона існує, а також будь-які розбіжності між сумою переказу, 
розрахованою згідно з відповідною формулою розподілу доходів, та 
фактичною сумою, що була переказана між центральним урядом та кожним 
відповідним субнаціональним органом. Багатосторонній групі зацікавлених 
осіб рекомендується узгодити процедуру забезпечення якості даних та 
підтвердження достовірності інформації щодо субнаціональних переказів 
відповідно до Вимоги 4.9.
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

У випадку, якщо країна стикнеться з конституційними або значними 
практичними перешкодами для участі субнаціональних урядових установ, 
багатостороння група зацікавлених осіб може вимагати адаптованого 
впровадження відповідно до Статті 1 процедур Правління ІПВГ щодо нагляду 
за впровадженням ІПВГ в розділі 4.

b) Багатосторонній групі зацікавлених осіб рекомендується забезпечити 
розкриття інформації про будь-які істотні добровільні або ситуативні 
перекази, а також узгодити процедуру забезпечення якості даних та 
підтвердження достовірності інформації щодо таких переказів відповідно до 
Вимоги 4.9.

c) Багатостороння група зацікавлених осіб також може включити в звітність 
відомості про те, яким чином здійснюється управління доходами від 
видобувних галузей, що виділяються на конкретні програми або інвестиції на 
субнаціональному рівні, а також фактичні виплати.

5.3 Управління доходами та витрати 

Багатостороння група зацікавлених осіб заохочується розкривати додаткову 
інформацію про управління доходами та витрати, включаючи: 

a) Опис доходів від видобування, що виділяються на конкретні програми 
або в конкретні географічні регіони. Сюди повинен входити опис методів 
забезпечення підзвітності та ефективності їх використання.

b) Опис бюджету країни та процесів аудиту, а також посилання на публічно 
доступну інформацію щодо бюджету, витрат та звітів про аудит.

c) Актуальна інформація від уряду, що допоможе поглибити розуміння 
громадськістю питань стабільності доходів та ресурсозалежності, а також 
покращить проведення дебатів щодо них. Це може включати прогнози 
на найближчі роки бюджетного циклу та стосовно очікуваного видобутку, 
товарних цін та прогнози доходів від видобувних галузей, а також частки 
майбутніх бюджетних доходів, які планується отримати від видобувного 
сектора.

ВИМОГА 5.2 а) ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

ВИМОГА 6

Соціально-економічні витрати 

 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: ІПВГ вимагає розкриття інформації, 
що стосується управління доходами та витрат, що допоможе 
зацікавленим особам оцінити наближення видобувного сектора до 
бажаних факторів соціально-економічного впливу та соціально-
економічних наслідків. Вимоги ІПВГ, що стосуються розподілу 
доходів, включають: (6.1) витрати компаній на соціальні потреби та 
охорону навколишнього середовища; (6.2) квазіфіскальні витрати 
державних підприємств: (6.3) загальний огляд внеску видобувного 
сектора в економіку; та (6.4) вплив видобувних галузей на навколишнє 
середовище. 

6.1 Витрати видобувних компаній на соціальні потреби та охорону 
навколишнього середовища  

a) Якщо істотні витрати компаній на соціальні потреби є обов’язковими 
згідно із законодавством або договором з урядом, що регулює інвестиції 
у видобувній галузі, такі угоди та операції повинні бути розкриті країнами, 
що впроваджують ІПВГ. Якщо такі вигоди надаються в натуральній формі, 
країни, що впроваджують ІПВГ, повинні розкривати інформацію про 
характер та умовну вартість таких угод або операцій у натуральній формі. 
Якщо бенефіціаром обов’язкових витрат на соціальні потреби є третя особа, 
тобто не урядова установа, обов’язковому розкриттю підлягає ім’я/назва 
та функція такого бенефіціара. Якщо звірку провести неможливо, такі угоди 
та операції компаній та/або уряду повинні бути розкриті в односторонньому 
порядку.

b) У випадках, коли істотні платежі компаній на користь уряду, пов’язані 
з охороною навколишнього середовища, є обов’язковими згідно із 
законодавством, нормативним актом або договором, що регулює інвестиції 
у видобувному секторі, країни зобов’язані розкривати інформацію про такі 
платежі. 
 
Багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити процедуру 
забезпечення якості даних та підтвердження достовірності інформації 
щодо витрат на соціальні потреби та охорону навколишнього середовища 
відповідно до Вимоги 4.9.

c) Якщо багатостороння група зацікавлених осіб погоджується з тим, що 
добровільні витрати на соціальні потреби та охорону навколишнього 
середовища та перекази є суттєвими, багатостороння група зацікавлених 
осіб може розробити процедуру звітування з огляду на досягнення 
прозорості, співвимірної з розкриттям інших платежів та доходів. 
Багатосторонній групі зацікавлених осіб рекомендується узгодити процедуру 
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

забезпечення якості даних та підтвердження достовірності вищезазначеної 
інформації відповідно до Вимоги 4.9.

6.2 Квазіфіскальні витрати 

Якщо участь держави у видобувних галузях призводить до здійснення істотних 
платежів у рахунок державних доходів, країни, що впроваджують ІПВГ, повинні 
включити інформацію від ДП щодо їхніх квазіфіскальних витрат. Багатостороння 
група зацікавлених осіб повинна розробити процес звітності з огляду на 
досягнення рівня прозорості, що є співвимірним з іншими платежами та потоками 
доходів, а також повинен включати дочірні та спільні підприємства ДП. 

Квазіфіскальні витрати включають заходи, за допомогою яких ДП здійснюють 
публічні соціальні витрати, такі як платежі за соціальні послуги, громадську 
інфраструктуру, субсидії на паливо та обслуговування національного боргу, тощо, 
поза межами національного бюджетного процесу. Приймаючи рішення стосовно 
того, які витрати вважаються квазіфіскальними, країни, що впроваджують ІПВГ, 
та багатосторонні групи зацікавлених осіб можуть враховувати визначення 
квазіфіскальних витрат, що пропонується МВФ.

6.3 Внесок видобувного сектора в економіку 

Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні розкривати інформацію, якщо вона 
наявна, про внесок видобувних галузей в економіку протягом фінансового року, 
що охоплений впровадженням ІПВГ. Ця інформація повинна включати:

a) Обсяги видобувних галузей в абсолютних цифрах та як відсоток ВВП, а 
також оцінку діяльності тіньового сектора, включаючи, але не обов’язково 
обмежуючись лише цим, кустарне видобування та дрібномасштабну добичу 
корисних копалин.

b) Загальний обсяг доходів держави від видобувних галузей (у тому числі податки, 
роялті, бонуси, збори та інші платежі) в абсолютних цифрах та як відсоткова 
частка від загального обсягу доходів уряду.

c) Експорт від видобувних галузей в абсолютних цифрах та як відсоткова 
частка від загального обсягу експорту.

d) Забезпечення зайнятості у видобувних галузях в абсолютних цифрах та як 
відсоткова частка від загальної зайнятості. Дані мають бути розукрупнені за 
статевою ознакою, а також, якщо це можливо, додатково розукрупнені за 
компаніями та професійними рівнями. 

e) Ключові регіони/території, у яких сконцентровано видобувну діяльність.

ВИМОГА 6.1 с) ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

6.4  Вплив видобувних галузей на навколишнє середовище

Країни, що впроваджують ІПВГ, заохочуються до розкриття інформації про 
управління та моніторинг впливу видобувних галузей на навколишнє середовище. 
Це може включати:

a) Загальний огляд відповідних положень законодавства та адміністративних 
правил, а також фактичної практики, що стосуються природоохоронної 
діяльності та моніторингу інвестицій у видобувні галузі країни. Це може 
включати інформацію про оцінку впливу на навколишнє середовище, ліцензії 
та права, що надаються нафтовим, газовим та гірничодобувним компаніям, 
а також інформацію про ролі та обов’язки відповідних державних органів у 
впровадженні цих правил та норм. Це також може включати інформацію про 
будь-які реформи, що плануються або вже впроваджуються.

b) Інформацію про регулярні процедури моніторингу стану навколишнього 
середовища, адміністративні процеси та порядок застосування санкцій 
з боку уряду, а також зобов’язання щодо охорони навколишнього 
середовища, програми екологічної реабілітації та відновлення 
навколишнього середовища.

ВИМОГА 6.4 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

ВИМОГА 7

Результати та вплив 
 
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД: Регулярне розкриття даних видобувних галузей 
не має практичного значення без належної уваги та поінформованості 
громадськості, розуміння того, що означають цифри, а також 
публічних дебатів на тему ефективного використання доходів 
від видобутку природних ресурсів. Вимоги ІПВГ, що стосуються 
результатів та впливу, призначені для того, щоб забезпечити 
залучення зацікавлених осіб до діалогу про управління доходами 
від природних ресурсів. Розкриття інформації згідно з вимогами 
ІПВГ забезпечують виконання Принципів ІПВГ завдяки сприянню 
більш широким публічним дебатам. Також життєво важливим є те, 
щоб уроки, отримані під час впровадження, використовувалися в 
подальшому, щоб рекомендації, отримані в результаті впровадження 
ІПВГ, враховувалися та застосовувалися, в разі необхідності, а також 
щоб впровадження ІПВГ здійснювалося на стабільній, сталій основі.  

7.1 Публічні дебати  

Багатостороння група зацікавлених осіб повинна забезпечити, щоб розкриття 
інформації урядом та компаніями було зрозумілим, активно рекламувалося, було 
вільно доступним та робило свій внесок у публічні дебати. Ключова аудиторія 
повинна включати урядовців, парламентаріїв, громадянське суспільство, компанії 
та ЗМІ.

a) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна:

i. Забезпечити широку доступність інформації для громадськості 
та її розповсюдження. Багатосторонній групі зацікавлених осіб 
рекомендується здійснювати розбивку інформації на тематичні звіти і 
публікувати їх у відкритому доступі в мережі Інтернет.

ii. Забезпечити простоту розуміння інформації, у тому числі її представлення 
в зрозумілій та простій для розуміння формі та відповідними мовами, а 
також враховувати проблеми доступу та інформаційні потреби громадян, 
залежно від їхньої гендерної та групової належності. 

iii. Забезпечити, щоб проводилися інформаційно-просвітницькі 
заходи, організовані урядом, громадянським суспільством або 
компаніями, з метою поширення в країні обізнаності та сприяння 
загальнонаціональному діалогу щодо управління видобувними ресурсами, 
ґрунтуючись на інформації, що розкривається відповідно до ІПВГ у всій 
країні у соціально-інклюзивний спосіб.
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

b) Багатостороння група зацікавлених осіб заохочується:

i. Готувати стислі підсумкові звіти з чітким та збалансованим аналізом 
інформації, забезпечуючи, щоб джерела даних та їх авторство було чітко 
зазначене.

ii. Підсумовувати та порівнювати частку кожного потоку доходів із 
загальною сумою доходів, що накопичуються на кожному відповідному 
рівні уряду.

iii. Вживати заходів з нарощування потенціалу, особливо серед 
громадянського суспільства та через організації громадянського 
суспільства, з метою покращення розуміння інформації та даних зі 
звітів та публікацій у мережі Інтернет, а також заохочення використання 
інформації громадянами, ЗМІ та іншими особами.

7.2 Доступність даних та відкриті дані

Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні забезпечити, щоб інформація, 
що розкривається згідно з вимогами ІПВГ, була доступною для широкої 
громадськості. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна:

a) Узгодити чітку політику відкритих даних щодо доступу, випуску та повторного 
використання даних ІПВГ. Країнам, що впроваджують ІПВГ, пропонується 
публікувати дані ІПВГ під відкритою ліцензією, а також інформувати 
користувачів про те, що інформація може бути повторно використана баз 
попередньої згоди.

b) Надавати доступ до даних у форматі відкритих даних у режимі онлайн і 
сповіщати про їх наявність. Формат відкритих даних означає, що дані можна 
отримати в форматі CSV або Excel, що можуть містити всі таблиці, графіки 
та цифри зі Звітів ІПВГ.

c) Файли з повними зведеними даними за кожний фінансовий рік, що 
охоплений ІПВГ, відповідно до шаблону, затвердженого Правлінням ІПВГ. 

d) Багатосторонній групі зацікавлених осіб пропонується здійснювати 
систематичне розкриття даних у форматі, придатному для машинного 
зчитування та сумісному з іншими системами, а також кодувати або 
маркувати дані, що розкриваються відповідно до ІПВГ, та інші файли 
даних, для того щоб інформацію можна було порівняти з іншими 
загальнодоступними даними. 

ВИМОГА 7.1 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

7.3  Рекомендації за результатами впровадження ІПВГ 

З огляду на зміцнення впливу впровадження ІПВГ на управління природними 
ресурсами, багатостороння група зацікавлених осіб повинна діяти з урахуванням 
здобутого досвіду; виявляти, розслідувати та усувати причини будь-яких недоліків 
та розбіжностей в інформації; та враховувати рекомендації, отримані в результаті 
впровадження ІПВГ. Багатостороння група зацікавлених осіб може узгоджувати 
рекомендації щодо зміцнення державних систем та управління природними 
ресурсами. У разі необхідності, країнам, що впроваджують ІПВГ, пропонується 
дотримуватися таких рекомендацій.

7.4 Аналіз результатів та впливу впровадження ІПВГ 

Багатостороння група повинна аналізувати результати та вплив впровадження 
ІПВГ на управління природними ресурсами.

a) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна документально 
оформлювати свій щорічний аналіз впливу та результатів впровадження 
ІПВГ у річному звіті про результати виконання або з використанням інших 
засобів, узгоджених багатосторонньою групою зацікавлених осіб. Це 
повинно включати будь-які дії, що здійснюються з метою вирішення питань, 
виявлених багатосторонньою групою зацікавлених осіб в якості пріоритетних 
для впровадження ІПВГ4. 

Щорічний аналіз впливу та результатів повинен включати: 

i. Узагальнену інформацію про діяльність щодо ІПВГ, що здійснювалася в 
попередньому році, та звіт про результати цієї діяльності.

ii. Оцінку прогресу у виконанні та подальшого дотримання кожної з Вимог 
ІПВГ, а також будь-які кроки, здійснені з метою перевищення цих вимог. 
Це повинно включати будь-які дії, що здійснюються з метою вирішення 
питань, виявлених багатосторонньою групою зацікавлених осіб в якості 
пріоритетних для впровадження ІПВГ.

iii. Загальний огляд урахування та реалізації багатосторонньою групою 
зацікавлених осіб рекомендацій, що були надані в результаті звіряння та 
Валідації відповідно до Вимоги 7.3. Багатостороння група зацікавлених 
осіб зобов’язана складати перелік усіх рекомендацій та відповідної 
діяльності, що була здійснена для виконання рекомендацій, а також 
рівень прогресу у виконанні кожної рекомендації. Якщо уряд або 
багатостороння група зацікавлених осіб прийняла рішення не виконувати 
будь-яку рекомендацію, багатостороння група зацікавлених осіб повинна 
надати відповідне документальне обґрунтування. 

4 Стандартний шаблон можна отримати в Міжнародному секретаріаті.

ВИМОГА 7 ПРОДОВЖЕННЯ
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3. Вимоги до країн, що впроваджують ІПВГ

iv. Оцінка прогресу в досягненні цілей, визначених у її робочому плані 
(Вимога 1.5), включаючи вплив та результати досягнення заявлених цілей.

v. Огляд діяльності, спрямованої на посилення впливу впровадження ІПВГ 
на управління природними ресурсами, включаючи будь-які дії щодо 
розширення деталізації та обсягу звітності ІПВГ або підвищення рівня 
залучення зацікавлених осіб.

Крім того, багатосторонній групі зацікавлених осіб рекомендується 
документально відображати інформацію про те, яким чином 
враховуються гендерні питання та інклюзивність. 

b) Усі зацікавлені особи повинні мати змогу брати участь в аналізі впливу 
впровадження ІПВГ. Групи громадянського суспільства та галузі, залучені 
до ІПВГ, особливо (але не лише) ті, що беруть участь у багатосторонній групі 
зацікавлених осіб, повинні мати змогу надавати зворотний зв’язок щодо 
ходу впровадження ІПВГ, і їхні погляди та думки мають бути відображені у 
річному аналізі впливу та результатів.

ВИМОГА 7.4 a) ПРОДОВЖЕННЯ
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4. Нагляд за провадженням 
ІПВГ з боку правління ІПВГ
У цьому розділі описані процедури та критерії, що використовуються Правлінням 
ІПВГ у процесі здійснення нагляду та Валідації впровадження ІПВГ. Це включає 
строки, встановлені Правлінням ІПВГ для публікації даних щодо ІПВГ та нагляду за 
процесом Валідації.

Стаття 1. Адаптоване впровадження 
Якщо багатостороння група зацікавлених осіб дійде висновку, що перед нею 
стоять виняткові обставини, що вимагають відхилення від вимог впровадження, 
вона повинна отримати попередню згоду Правління ІПВГ на адаптоване 
впровадження. Такий запит має бути схвалений багатосторонньою групою 
зацікавлених осіб та відображений у робочому плані. У запиті повинно міститися 
обґрунтування щодо адаптованого впровадження. 

Правління ІПВГ може дозволити адаптування лише за виняткових обставин. 
Розглядаючи такі запити, Правління ІПВГ, у першу чергу, враховуватиме 
потреби рівного ставлення до країн та забезпечення дотримання Принципів 
ІПВГ, включаючи забезпечення достатньої інклюзивності процесу ІПВГ, а також 
зрозумілості, достовірності даних, що розкриваються, та їх внеску в публічні 
дебати.

Стаття 2. Строки розкриття інформації та надання 
звітності 
Країни, що впроваджують ІПВГ, зобов’язані своєчасно публікувати інформацію 
(Вимога 4.8). Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні опублікувати необхідну 
інформацію (як правило, в формі Звіту ІПВГ) протягом 18 місяців після прийняття 
в якості країни-учасника ІПВГ. У подальшому дані повинні надаватися за період 
не пізніше ніж передостанній повний звітний період, наприклад, інформація, 
що стосується фінансового року, що закінчився 31 грудня 2018 року, має бути 
опублікована не пізніше 31 грудня 2020 року.

Якщо дані не були опубліковані у встановлені строки, членство країни в ІПВГ 
призупиняється. Призупинення членства скасовується Правлінням ІПВГ, якщо 
його задовольнить публікація даних, яких бракує, протягом шести місяців після 
закінчення встановленого строку. Якщо необхідні дані не буде опубліковано 
протягом шести місяців після закінчення встановленого строку, призупинення 
членства залишатиметься в силі до того моменту, поки Правління ІПВГ не буде 
задоволене тим, що країна опублікувала дані ІПВГ відповідно до Вимоги 4.8. 
У тому разі, якщо призупинення членства діє протягом більш ніж одного року, 
Правління ІПВГ виключає таку країну зі списку країн, що впроваджують ІПВГ.
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

Стаття 3. Строк початкової Валідації 
Якщо Правління ІПВГ приймає країну, що впроваджує ІПВГ, воно встановлює 
строк початку Валідації у межах двох з половиною років. Після розгляду 
результатів, Правління встановлює строки проведення наступних Валідацій 
(Стаття 5).

Стаття 4. Процес Валідації ІПВГ 

a) Оцінка кожної Вимоги ІПВГ

Процес Валідації оцінює прогрес країни у виконанні кожної з Вимог ІПВГ. 
Детальні інструкції щодо типів відомостей, що є необхідними для здійснення 
оцінки за окремими вимогами, наведено в Посібнику з Валідації. Рівень 
прогресу та виконання кожної окремої Вимоги ІПВГ визначається із 
застосуванням одного з наступних визначень:

Великий прогрес. Для того щоб Правління ІПВГ зробило висновок про те, 
що країна зробила великий прогрес, Валідація повинна продемонструвати, 
що всі аспекти певної вимоги, в тому числі такі аспекти як «очікується», 
«заохочується» та «рекомендується», були виконані, а також що було 
досягнуто більш широкої цілі цієї вимоги завдяки систематичному розкриттю 
інформації у державних та корпоративних системах.

Задовільний прогрес. Для того щоб Правління ІПВГ зробило висновок 
про те, що країна зробила задовільний прогрес, Валідація повинна 
продемонструвати, що всі аспекти певної вимоги було виконано, а також що 
було досягнуто більш широкої цілі цієї вимоги.

Значний прогрес. Для того щоб Правління ІПВГ зробило висновок про те, 
що країна зробила значний прогрес, Валідація повинна продемонструвати, 
що важливі аспекти цієї вимоги були виконані, а також що досягається більш 
широка ціль цієї вимоги.

Недостатній прогрес. Для того щоб Правління ІПВГ зробило висновок 
про те, що країна зробила недостатній прогрес, Валідація повинна 
продемонструвати, що важливі аспекти певної вимоги не були виконані, а 
також що більш широка ціль цієї вимоги далека від досягнення.

Відсутність прогресу. Для того щоб Правління ІПВГ зробило висновок 
про те, що країна не зробила жодного прогресу, Валідація повинна 
продемонструвати, що всі або майже всі аспекти цієї вимоги залишаються 
невиконаними, а також що більш широка ціль цієї вимоги не досягається.
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

b) Загальні оцінки

Правління ІПВГ здійснює оцінку загального виконання та дотримання всіх 
вимог, що містяться в Стандарті ІПВГ. При визначенні загальної оцінки країни 
Правління ІПВГ застосовує таку саму шкалу, що й для оцінки індивідуальних 
вимог, що визначені в Статті 4(а) вище. Правління повинно враховувати 
наступні фактори:

• Результати оцінки окремих вимог, а також той факт, чи вказують 
однозначно всі взяті в сукупності результати оцінки на загальний рівень 
«задовільний прогрес», «значний прогрес», «недостатній прогрес» або 
«відсутність прогресу».

• Поради та рекомендації Валідаторів та Комітету з Валідації.

• Характер вимог, що не були виконані, і наскільки близьким є виконання 
цих вимог.

• Розмір та складність видобувного сектора країни.

• Інші перешкоди виконанню вимог, такі як, не обмежуючись лише цим, 
слабкість держави та нещодавні або поточні політичні зміни, а також те, 
якою мірою багатостороння група зацікавлених осіб вжила заходів для 
усунення існуючих перешкод.

• Добросовісні зусилля, що були докладені багатосторонньою групою 
зацікавлених осіб з метою виконання вимог.

• Причини та обґрунтування невиконання та недотримання вимог.

• Будь-які плани, узгоджені багатосторонньою групою зацікавлених осіб для 
виконання таких вимог у майбутньому.

СТАТТЯ 4 ПРОДОВЖЕННЯ
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

Крім оцінки вимог Валідація передбачає документальне оформлення:

• Зусиль, що перевищують Вимоги ІПВГ. Вони включають зусилля 
багатосторонньої групи зацікавлених осіб для вирішення та виконання 
«заохочених» або «рекомендованих» аспектів Стандарту ІПВГ. Вони також 
включають зусилля багатосторонньої групи зацікавлених осіб, спрямовані 
на успішне досягнення будь-яких цілей робочого плану, що не входять 
в обсяг Стандарту ІПВГ, але були визначені багатосторонньою групою 
зацікавлених осіб як необхідні цілі для вирішення національних пріоритетів 
ІПВГ для видобувного сектора. Ці зусилля документуються в процесі 
Валідації, але не враховуються при оцінці дотримання Стандарту ІПВГ. 
Якщо Валідація дійде висновку, що багатостороння група зацікавлених 
осіб повністю виконала «заохочений» або «рекомендований» аспекти 
Стандарту ІПВГ та/або цілі робочого плану, Правління ІПВГ визнає ці 
зусилля в картці оцінки.

• Напрямок прогресу щодо виконання кожної Вимоги ІПВГ порівняно з 
попередніми Валідаціями країни із зазначенням факту покращення або 
погіршення впровадження.

Згідно з Технічним завданням з Валідації, результати оцінки документуються 
в картці оцінки та письмовому звіті із зазначенням відомостей, думок 
зацікавлених осіб, посилань та висновків.

Стаття 5. Запобіжні заходи
Якщо країна продемонструвала недостатній прогрес або відсутність прогресу у 
виконанні однієї з вимог, що стосуються залучення зацікавлених осіб (Вимоги 1.1, 
1.2 та 1.3), Правління призупиняє статус країни відповідно до Статті 8.

Якщо за результатами першої Валідації країна продемонструвала значний прогрес 
у виконанні Вимоги 1.3 щодо громадянського суспільства через упущення, 
пов’язане з протоколом про участь громадянського суспільства, статус країни не 
буде призупинений, однак очікуватиметься, що країна продемонструє прогрес 
у застосуванні коригувальних заходів, визначених Правлінням. Якщо країна не 
продемонструє прогрес у здійсненні коригувальних заходів у подальших процесах 
Валідації, це призведе до призупинення статусу країни відповідно до Статті 8.

СТАТТЯ 4 ПРОДОВЖЕННЯ 
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

Стаття 6. Результати Валідації 
У випадках, коли в процесі Валідації буде підтверджено, що країна 
продемонструвала задовільний прогрес за всіма вимогами, Правління ІПВГ 
визначає, що така країна в цілому досягла задовільного прогресу. Країни, 
що впроваджують ІПВГ, суворо дотримуватися Принципів та Вимог ІПВГ, 
для того щоб зберегти цей статус. У разі висловлення стурбованості тим, що 
впровадження країною ІПВГ впало нижче обов’язкового рівня, Правління 
ІПВГ залишає за собою право вимагати від країни повторно пройти процедуру 
Валідації. Зацікавлені особи можуть звертатися до Правління ІПВГ, якщо вони 
вважають, що статус необхідно переглянути. Таке звернення може бути здійснене 
через представника(ів) групи зацікавлених осіб в Правлінні ІПВГ. Правління ІПВГ 
розглядає дану ситуацію та на власний розсуд вирішує, чи вимагати проведення 
процедури Валідації раніше. Відповідно до результатів такої оцінки, Правління ІПВГ 
визначає статус країни.

Наслідки недосягнення задовільного прогресу залежать від результатів загальної 
оцінки, виконаної Правлінням:

i. Відсутність прогресу. Країну буде виключено зі списку країн, що 
впроваджують ІПВГ.

ii. Недостатній прогрес. Статус країни тимчасово призупиняється, і від неї 
вимагається вжити коригувальні заходи до проведення другої Валідації. 
Для того щоб призупинення статусу країни було скасоване, країна у 
своїй другій Валідації повинна продемонструвати щонайменше значний 
прогрес.

У разі досягнення країною значного прогресу під час другої Валідації 
застосовується процедура, наведена в положенні (iіі)(2) нижче. У разі 
досягнення країною недостатнього прогресу під час другої Валідації 
застосовується процедура, наведена в положенні (і) нижче.

iii. Значний прогрес. Країна вважається країною, що впроваджує ІПВГ, 
і від неї вимагається вжити коригувальні заходи до проведення другої 
Валідації. 

(1) У разі досягнення країною значного прогресу загалом під час 
другої Валідації, але без покращення виконання окремих вимог, 
статус країни тимчасово призупиняється, і їй пропонується вжити 
коригувальні заходи до проведення третьої Валідації. У разі досягнення 
країною значного прогресу загалом під час третьої Валідації, але без 
покращення виконання окремих вимог, країна вилучається зі списку 
країн, що впроваджують ІПВГ. У разі досягнення країною значного 
прогресу загалом під час третьої Валідації, але зі значним покращенням 
виконання окремих вимог (тобто, кількох, але не всіх вимог, що раніше 
не були виконані), статус країни залишається призупиненим. Правління 
встановлює нові коригувальні заходи. 
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

Неспроможність виконати всі вимоги (тобто, вжити всі невиконані 
коригувальні заходи) на момент проведення четвертої Валідації 
призводить до виключення країни зі списку країн, що впроваджують ІПВГ.

(2) У разі досягнення країною значного прогресу загалом під час другої 
Валідації разом зі значним покращенням виконання кількох окремих 
вимог (тобто, кількох, але не всіх вимог, що раніше не були виконані), 
країна вважатиметься країною, що впроваджує ІПВГ, вживаючи при 
цьому коригувальні заходи. У разі досягнення країною значного 
прогресу загалом під час третьої Валідації, статус країни тимчасово 
призупиняється. Правління встановлює нові коригувальні заходи. 
Неспроможність виконати всі вимоги (тобто, вжити всі невиконані 
коригувальні заходи) на момент проведення четвертої Валідації 
призводить до виключення країни зі списку країн, що впроваджують ІПВГ.

(3) У разі досягнення країною недостатнього прогресу під час другої або 
наступних Валідацій, застосовується процедура, наведена в пункті (і) вище.

У разі встановлення в процесі Валідації, що країна не досягла виконання 
вимог, Правління ІПВГ визначає коригувальні заходи, які повинна вжити ця 
країна, а також строк 3-18 місяців для проведення наступної Валідації, під час 
якої оцінюватиметься прогрес у виконанні таких коригувальних заходів. При 
встановленні строку виконання коригувальних заходів Правління ІПВГ враховує 
характер таких коригувальних заходів, а також місцеві умови та обставини. 
Правління залишає за собою право встановлювати коротші або довші строки.

Країна, що впроваджує ІПВГ, має право подати заявку щодо подовження цього 
строку відповідно до Статті 7. Країна також має право подати заявку щодо 
проведення Валідації раніше дати, визначеної Правлінням ІПВГ.

Країна, що впроваджує ІПВГ, може підтримувати загальний рівень прогресу нижче 
задовільного протягом щонайбільше семи років, починаючи з дати надання країні 
статусу країни, що впроваджує ІПВГ.

Стаття 7. Подовження строків 
Країна, що впроваджує ІПВГ, може звернутися щодо подовження строків, якщо 
вона не в змозі дотримуватися будь-якого з визначених вище термінів. При оцінці 
будь-яких заявок щодо подовження строків Правління ІПВГ застосовує наступні 
перевірки:

1. Заявка має бути подана до закінчення строку і схвалена багатосторонньою 
групою зацікавлених осіб.

СТАТТЯ 6 ПРОДОВЖЕННЯ
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

2. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна продемонструвати, що нею 
досягався постійний прогрес щодо своєчасного виконання вимог, а затримку 
було спричинено винятковими обставинами. При оцінці постійного прогресу 
Правління ІПВГ враховує:

i. Процес ІПВГ, зокрема, функціонування багатосторонньої групи 
зацікавлених осіб, а також чітке та неухильне зобов’язання з боку уряду.

ii. Стан та якість звітності ІПВГ, включаючи значний прогрес у дотриманні 
вимог щодо своєчасного звітування відповідно до Вимоги 4.8, та зусиль 
щодо виконання рекомендацій стосовно покращення звітності ІПВГ.

3. Виняткові обставини мають бути пояснені у заявці від багатосторонньої групи 
зацікавлених осіб.

4. Подовження строків не може бути дозволене, якщо у такому випадку буде 
перевищено максимальний період дії статусу кандидата.

Стаття 8. Призупинення статусу

a) Призупинення статусу через порушення Принципів та Вимог ІПВГ 

У випадках очевидного недотримання будь-якого важливого аспекту 
Принципів та Вимог ІПВГ країною, що впроваджує ІПВГ, Правління 
ІПВГ призупиняє статус такої країни або виключає її зі списку країн, що 
впроваджують ІПВГ. Це включає випадки недотримання країною вимог щодо 
своєчасного надання звітності ІПВГ та/або досягнення відповідності Вимогам 
ІПВГ у встановлені Правлінням ІПВГ строки. У разі виникнення стурбованості 
з приводу дотримання Принципів та Вимог ІПВГ Правління ІПВГ може дати 
Міжнародному секретаріату завдання зібрати інформацію щодо такої ситуації 
та надати Правлінню ІПВГ відповідний звіт.

Призупинення статусу країни, що впроваджує ІПВГ, є тимчасовим механізмом 
і не повинно перевищувати максимальний строк дії статусу кандидата. 
Правління ІПВГ повинно встановити для країни, що впроваджує ІПВГ, 
кінцевий термін для усунення порушень Стандарту ІПВГ. Протягом періоду 
призупинення країна матиме статус «призупинено». Якщо Правління ІПВГ 
буде задоволене вирішенням питання у встановлений строк, статус країни та 
рівень прогресу буде відновлено. Якщо Правління ІПВГ не буде задоволене 
вирішенням питання у встановлений строк, Правління ІПВГ виключає таку 
країну зі списку країн, що впроваджують ІПВГ.

СТАТТЯ 7 ПРОДОВЖЕННЯ
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

b) Призупинення статусу через політичну нестабільність або конфлікт

Правління ІПВГ може прийняти рішення призупинити статус тих країн, у яких 
політична нестабільність або конфлікт очевидним чином суттєво заважають 
їм дотримуватися важливих аспектів Принципів та Вимог ІПВГ. Країни, що 
переживають гостру політичну нестабільність або конфлікт, також можуть 
добровільно звертатися щодо призупинення свого статусу. У такій ситуації 
уряд повинен подати до Правління ІПВГ заяву про добровільне призупинення 
статусу країни. У такій заяві повинна зазначатися думка багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб.

У разі призупинення статусу країни через політичну нестабільність або 
конфлікт, період дії такого призупинення не враховуватиметься в складі 
максимального строку дії статусу кандидата. Правління ІПВГ на регулярній 
основі здійснюватиме моніторинг та аналіз ситуації і залишає за собою право 
подовжувати період призупинення статусу або виключати країну з реєстру.

c) Відновлення  статусу

Уряд може звертатися із заявою про скасування призупинення статусу країни 
в будь-який час. У заяві повинні бути вказані кроки, узгоджені зацікавленими 
особами щодо повторного початку впровадження ІПВГ та процесу Валідації, 
а також робочий план досягнення відповідності вимогам. Якщо, на думку 
Правління ІПВГ, причини призупинення статусу було усунуто, призупинення 
буде скасовано. Після скасування призупинення статусу країни  Правління 
ІПВГ розгляне питання встановлення нових строків подання звітності та 
проведення Валідації, залежно від обставин. На всіх етапах цього процесу 
Правління ІПВГ повинно забезпечувати чітке інформування країн, що 
впроваджують ІПВГ, щодо своїх занепокоєнь та рішень.

Стаття 9. Виключення зі списку країн, що 
впроваджують ІПВГ 

Виключення зі списку країн, що впроваджують ІПВГ, тобто скасування її статусу як 
країни, що впроваджує ІПВГ, відбувається, якщо:

(1) Статус країни, що впроваджує ІПВГ, було призупинено, і, на думку Правління 
ІПВГ, питання не було вирішене в узгоджені строки.

СТАТТЯ 8 ПРОДОВЖЕННЯ
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4. Нагляд за впровадженням ІПВГ з боку Правління ІПВГ 

(2) Правління ІПВГ зробило висновок, що країна не досягла задовільного 
прогресу у впровадженні ІПВГ у встановлені строки.

У випадках очевидного недотримання будь-якого важливого аспекту Принципів 
та Вимог ІПВГ країною, що впроваджує ІПВГ, Правління ІПВГ залишає за 
собою право виключити її зі списку країн, що впроваджують ІПВГ. Виключена 
зі списку країн, що впроваджують ІПВГ, країна може повторно подавати заявку 
на приєднання до ІПВГ в будь-який час. Правління ІПВГ застосовує узгоджені 
процедури для проведення оцінки заявок на отримання статусу країни, що 
впроваджує ІПВГ. Воно також оцінює попередній досвід впровадження ІПВГ, 
включаючи попередні перешкоди для ефективного впровадження ІПВГ та 
виконання коригувальних заходів.

Стаття 10. Апеляції 

Країна, що впроваджує ІПВГ, може звернутися до Правління ІПВГ з клопотанням 
щодо перегляду його рішення щодо призупинення статусу, виключення зі 
списку країн, що впроваджують ІПВГ, або присвоєння країні статусу країни, що 
продемонструвала значний або задовільний прогрес за результатами Валідації. 
Відповідаючи на такі клопотання, Правління ІПВГ зважатиме на факти у справі, 
потребу збереження цілісності ІПВГ та принцип рівного ставлення до країн. 
Рішення Правління ІПВГ є остаточним. Країна, щодо якої буде винесене таке 
рішення, перед періодами надання повідомлень згідно зі Статтею 7 Статуту 
Асоціації ІПВГ, може подати апеляцію на рішення Правління ІПВГ на наступних 
чергових Зборах членів.

СТАТТЯ 9 ПРОДОВЖЕННЯ
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ПЕРША ВАЛІДАЦІЯ 
Через 2,5 роки

Оцінка Правлінням загального 
прогресу

ДРУГА ВАЛІДАЦІЯ 
Через 3-18 місяців ТРЕТЯ ВАЛІДАЦІЯ  

Через 3-18 місяців ЧЕТВЕРТА ВАЛІДАЦІЯ   
Через 3-18 місяцівЗадовільний прогрес

Значний прогрес

Недостатній прогрес
тимчасове

призупинення статусу

Відсутність прогресу
виключено зі списку

Задовільний прогрес

Значний прогрес 
виключено зі списку

Недостатній прогрес
виключено зі списку

Відсутність прогресу
виключено зі списку

Задовільний прогрес

Значний прогрес  
(без вдосконалень)

тимчасове
призупинення статусу

Значний прогрес 
(без улучшений)

виключено зі списку
Недостатній прогрес

виключено зі списку

Відсутність прогресу
виключено зі списку

Задовільний прогрес

Значний прогрес 
тимчасове

призупинення статусу

Недостатній прогрес
виключено зі списку

Відсутність прогресу
виключено зі списку

Задовільний прогрес

Значний прогрес 

Недостатній прогрес
виключено зі списку

Відсутність прогресу
виключено зі списку

Задовільний прогрес
Значний прогрес 
(із вдосконаленнями)

Значний прогрес 
(без вдосконалень)

тимчасове
призупинення статусу 

Недостатній прогрес
виключено зі списку

Відсутність прогресу
виключено зі списку

Результати та наслідки Валідації
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5. Загальний огляд валідації
Цей розділ присвячено Валідації ІПВГ. Метою Валідації є оцінка виконання та 
дотримання Вимог ІПВГ, визначених у розділі 3.

Цілі Валідації
Валідація є важливою складовою процесу ІПВГ. Вона служить засобом оцінки 
результатів діяльності та сприяє діалогу та навчанню на загальнонаціональному 
рівні. Вона також забезпечує цілісність ІПВГ, сприяючи дотриманню усіма 
країнами, що впроваджують ІПВГ, однакових глобальних стандартів. Її метою є 
забезпечення всіх зацікавлених осіб об’єктивною оцінкою того, чи відповідає 
впровадження ІПВГ у певній країні положенням Стандарту ІПВГ. Звіт про 
Валідацію також повинен визначати вплив ІПВГ в країні, в якій проводиться 
Валідація, впровадження діяльності, що заохочується Стандартом ІПВГ, досвід 
впровадження ІПВГ, а також будь-які занепокоєння та рекомендації щодо 
майбутнього впровадження ІПВГ, висловлені зацікавленими особами.

Методологія Валідації
Метою Валідації є оцінка виконання та дотримання Вимог ІПВГ, визначених у 
розділі 3. Методологія наведена в Посібнику з Валідації, включаючи інструкції 
щодо оцінки кожного положення Стандарту ІПВГ. У деяких випадках Посібник з 
Валідації визначає відомості, які повинен використовувати Валідатор, для того 
щоб забезпечити виконання положення. В інших випадках існують різні підходи, 
які може використовувати країна, для того щоб виконати положення ІПВГ, і в 
Посібнику з Валідації наведено приклади типів відомостей, які може розглядати та 
враховувати Валідатор.

Процедура Валідації
Зважаючи на багатосторонній характер ІПВГ та важливість діалогу, процедура 
Валідації наголошує на необхідності консультацій із зацікавленими особами. 
Валідація проводиться в чотири етапи.

1. Підготовка до Валідації. Багатосторонній групі зацікавлених осіб 
рекомендується до початку Валідації провести самооцінку дотримання 
положень Стандарту ІПВГ. Посібник з Валідації включає наступне положення: 
«якщо багатостороння група зацікавлених осіб висловить бажання приділяти 
в процесі Валідації особливу увагу оцінці досягнення певних цілей або 
виконання певної діяльності відповідно до робочого плану багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб, це має бути визначене на вимогу багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб. Національному секретаріату пропонується 
зібрати інформацію та інші джерела інформації, що підтверджують 
відповідність Стандарту, в тому числі протоколи засідань багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб. Зацікавленим особам також пропонується 
підготувати будь-яку іншу документацію, яку вона вважатиме актуальною. 
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5. Загальний огляд валідації 

З метою допомоги в підготовці до Валідації було розроблено методичну 
рекомендацію5.

2. Збирання вихідних даних та консультації із зацікавленими особами 
з боку Міжнародного секретаріату ІПВГ. Міжнародний секретаріат 
аналізує відповідну документацію, відвідує країну і проводить консультації із 
зацікавленими особами. Це включає зустрічі з багатосторонньою групою 
зацікавлених осіб, Незалежним адміністратором та ключовими зацікавленими 
особами, включаючи зацікавлених осіб, що представлені в багатосторонній 
групі, але не беруть безпосередньої участі в ній. Правління дотримується 
стандартизованої процедури збирання даних, проведення консультацій із 
зацікавленими особами та визначення строків проведення початкової оцінки.

На основі цих консультацій Міжнародний секретаріат готує звіт з початковою 
оцінкою прогресу порівняно з вимогами у відповідності до Посібника з 
Валідації. Звіт не повинен включати загальну оцінку дотримання вимог.

Звіт подається Валідатору. Копію отримує Національний Валідатор. Коментарі 
щодо фактів вітаються, але Національні координатори та багатостороння 
група зацікавлених осіб заохочуються до того, щоб утримуватися від великих 
коментарів, допоки не буде отримано попередній звіт Валідатора.

3. Незалежна Валідація. Правління призначає Незалежного Валідатора за 
результатами проведення відкритого конкурсу. Валідатор надаватиме звіти 
Правлінню через Комітет з Валідації.

Валідатор оцінює, чи була початкова Валідація Секретаріату проведена у 
відповідності до Посібника з Валідації. Це включає: детальну камеральну 
перевірку відповідної документації для кожної вимоги та початкової оцінки 
Секретаріату для кожної вимоги, а також підхід до вибіркових перевірок, 
що базується на оцінці ризиків, та подальші консультації із зацікавленими 
особами. Правління може звертатися до Валідатора щодо проведення 
вибіркових перевірок за окремими вимогами. 

Валідатор надає коментарі щодо початкової оцінки Секретаріату, а також 
готує Попередній звіт про Валідацію. Багатосторонній групі зацікавлених 
осіб пропонується надати свої коментарі стосовно Попереднього звіту про 
Валідацію. Після розгляду коментарів багатосторонньої групи зацікавлених 
осіб Валідатор складає Заключний звіт про Валідацію. Валідатор у письмовій 
формі надсилає багатосторонній групі зацікавлених осіб свої пояснення щодо 
представлених коментарів. Багатостороння група зацікавлених осіб отримує 
копію Заключного звіту про Валідацію.

5 Можна отримати в Міжнародному секретаріаті та на сторінці eiti.org/guide. методична 
рекомендація 23.

ОГЛЯД ВАЛІДАЦІЇ ПРОДОВЖЕННЯ
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 5. Загальний огляд валідації 

Заключний звіт про Валідацію включає оцінку Валідатором виконання 
кожного положення, але не загальну оцінку відповідності. Валідатору 
пропонується представити свої висновки Комітету з Валідації.

4. Аналіз Правління. Комітет з Валідації перевіряє Заключний звіт про 
Валідацію та підтверджуючу документацію (включаючи коментарі 
багатосторонньої групи зацікавлених осіб). Після цього Комітет з Валідації 
надає рекомендацію Правлінню ІПВГ щодо дотримання країною Вимог ІПВГ 
та, в разі необхідності, щодо будь-яких необхідних коригувальних заходів.

Правління ІПВГ робить остаточне визначення стосовно виконання або 
невиконання вимог, а також щодо загальної відповідності країни вимогам 
ІПВГ відповідно до Статті 6 процедур Правління ІПВГ щодо нагляду за 
впровадженням ІПВГ.

Початкова оцінка, Звіт про Валідацію та відповідні коментарі 
багатосторонньої групи зацікавлених осіб вважаються конфіденційними, 
допоки Правління не прийме рішення.

ОГЛЯД ВАЛІДАЦІЇ ПРОДОВЖЕННЯ
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6. Протокол участі 
громадянського суспільства

1. Вступ
Участь громадянського суспільства є фундаментальним для досягнення цілей 
ІПВГ, включаючи Принцип 4, в якому говориться, що «публічне розуміння доходів 
та витрат уряду в динаміці часу може сприяти публічним дебатам та свідомому 
вибору правильних та реалістичних варіантів для сталого розвитку». Активна 
участь громадянського суспільства в процесі ІПВГ є ключовою для забезпечення 
створення більшої підзвітності за рахунок прозорості, створеної ІПВГ.

Головною мотивацією для прийняття Стандарту ІПВГ було бажання створити 
більш релевантну, більш достовірну та більш придатну для використання 
інформацію, а також краще зв’язати цю інформацію з ширшими реформами в 
управлінні видобувним сектором або управлінням державним бухгалтерським 
обліком та управлінням доходами. Тому, здатність громадян активно працювати 
для використання інформації, створеної ІПВГ, є критичним компонентом 
впровадження ІПВГ та участі громадянського суспільства в ІПВГ.

Участь громадянського суспільства в процесі ІПВГ формально оцінюється на двох 
етапах впровадження ІПВГ - під час оцінки кандидатів та під час процесу Валідації. 
Оцінка участі громадянського суспільства може також відбуватися на ситуативній 
основі у відповідь на конкретні занепокоєння з боку Правління стосовно ситуації 
в окремих країнах, що впроваджують ІПВГ. Цей протокол визначає питання, 
які Правління ІПВГ (включаючи Комітети) та Валідатори повинні розглянути при 
оцінці дотримання положень, що стосуються участі громадянського суспільства 
(Вимога 1.3), а також типів відомостей, що повинні використовуватися при 
наданні відповідей на такі питання. У той час як положення, що стосуються 
участі громадянського суспільства в процесі ІПВГ, залишаються послідовними на 
кожному етапі впровадження ІПВГ, відомості, що використовуються Правлінням 
ІПВГ для оцінки положень, за необхідності, змінюються, залежно від обставин 
конкретної країни, етапу впровадження та наявності інформації. Необхідно 
відзначити, що поставлені питання та запропоновані типи відомостей, визначені 
в пунктах 2.1-2.5 нижче, не є положеннями, і їх перелік не є вичерпним. Однак, 
це надає структуру оцінки для положень, що стосуються громадянського 
суспільства. 
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6. Протокол участі громадянського суспільства

2. Тлумачення положень щодо громадянського 
суспільства відповідно до ІПВГ
Для цілей цього протоколу, посилання на «представників громадянського 
суспільства» включають представників громадянського суспільства, що істотним 
чином залучені до процесу ІПВГ, включаючи, але не обмежуючись лише цим, 
членів багатосторонньої групи зацікавлених осіб. Посилання на «процес ІПВГ» 
включають діяльність, що стосується підготовки до приєднання до ІПВГ; засідання 
багатосторонньої групи зацікавлених осіб; паралельні засідання зацікавлених осіб 
ОГС з приводу ІПВГ, включаючи взаємодію з представниками багатосторонньої 
групи зацікавлених осіб; підготовки Звітів ІПВГ; підготовки матеріалів або 
проведення аналізу Звітів ІПВГ; висловлення думок стосовно діяльності ІПВГ; а 
також висловлення думок стосовно управління природними ресурсами.

При оцінці положень, що стосуються громадянського суспільства, Правління та 
Валідатори застосовують наступні критерії:

2.1   Висловлення думок: Представники громадянського суспільства 
мають змогу брати учать у публічних дебатах, що стосуються 
процесу ІПВГ, та висловлювати думки щодо процесу ІПВГ без 
обмеження, примусу або репресій.

Правління ІПВГ та Валідатори повинні враховувати ступінь, в якому:

• Представники громадянського суспільства мають змогу говорити вільно 
публічно про процес ІПВГ, в тому числі, наприклад, під час засідань БГЗО, 
заходів ІПВГ, включаючи оприлюднення Звітів ІПВГ, публічних заходів, а 
також у ЗМІ, тощо.

• Фактична практика, включаючи різні погляди зацікавлених осіб або істотні 
відомості, надані незалежними третіми особами, показує, що має місце 
самоцензура або самообмеження з боку представників громадянського 
суспільства по відношенню до процесу ІПВГ через побоювання 
репресій, і чи мали вплив такі перешкоди на розповсюдження інформації 
представниками громадянського суспільства та публічні коментарі щодо 
процесу ІПВГ.

2.2   Діяльність: Представники громадянського суспільства мають 
змогу вільно здійснювати свою діяльність по відношенню до 
процесу ІПВГ.

Правління ІПВГ та Валідатори розглядають міру, якою законодавче, 
регуляторне, адміністративне та фактичне середовище вплинуло на здатність 
представника громадянського суспільства брати учать у процесі ІПВГ. Це 
може, наприклад, включати:
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6. Протокол участі громадянського суспільства

• Міру, якою законодавчі, регуляторні або адміністративні обмеження 
впливають на здатність представників громадянського суспільства брати 
участь у процесі ІПВГ. Це може включати судові або адміністративні 
процедури, що стосуються реєстрації ОГС, які негативно вплинули на 
їхню здатність брати участь у процесі ІПВГ; юридичні або адміністративні 
обмеження щодо доступу до фінансування, що перешкодили ОГС у 
виконанні роботи, що стосується процесу ІПВГ; правові або адміністративні 
питання, що перешкоджають ОГС проводити засідання, що стосуються 
процесу ІПВГ; юридичні або адміністративні перешкоди на шляху 
розповсюдження інформації та надання публічних коментарів щодо 
процесу ІПВГ, тощо.

• Будь-які відомості, що свідчать про обмеження основних прав 
представників громадянського суспільства по відношенню до 
впровадження процесу ІПВГ, такі як обмеження свободи висловлення або 
свободи пересування.

2.3   Співробітництво: Представники громадянського суспільства 
мають змогу спілкуватися та співпрацювати один з одним по 
відношенню до процесу ІПВГ.

Правління ІПВГ та Валідатори повинні враховувати ступінь, в якому:

• Представники громадянського суспільства в БГЗО можуть залучати (і 
не обмежуються в такому залученні) інші ОГС, що не входять до складу 
БГЗО, включаючи використання їхніх даних для обговорень БГЗО та 
повідомлення результатів розглядів БГЗО.

• Офіційні та неофіційні канали зв’язку між членами БГЗО з числа 
представників громадянського суспільства та більш широка підтримка 
громадянського суспільства не були обмежені.

• Представники громадянського суспільства в БГЗО не були обмежені в 
залученні в інформаційно-роз’яснювальній діяльності для розширення 
участі громадянського суспільства, у тому числі у зв’язку з дискусіями 
стосовно представництва в багатосторонній групі та процесу ІПВГ.

2.4  Залучення: Представники громадянського суспільства мають 
змогу бути повністю, активно та ефективно залучені до розробки, 
впровадження, моніторингу та оцінки процесу ІПВГ.

Правління ІПВГ та Валідатори повинні враховувати ступінь, в якому:

• Представники громадянського суспільства мають змогу повністю сприяти 
та робити свій внесок у процес ІПВГ. Це може, наприклад, включати 
відомості про внесок та пропаганду, що стосуються ключових розглядів 
та дискусій БГЗО з таких питань, як цілі та види діяльності робочого 
плану, обсяг процесу звітності ІПВГ, затвердження Звітів ІПВГ, щорічна 
самооцінка процесу ІПВГ через річні звіти про діяльність, Валідація, тощо. 
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6. Протокол участі громадянського суспільства

Це також може включати відомості про регулярну участь громадянського 
суспільства в засіданнях БГЗО, її робочих групах та інших заходах ІПВГ, 
а також про врахування поглядів та думок ОГС та їх документальне 
оформлення в протоколах засідань багатосторонньої групи зацікавлених 
осіб. 

• Представники громадянського суспільства вважають, що вони мають 
необхідні можливості для участі в ІПВГ. Це повинно включати відомості 
про те, що було враховано обмеження технічних, фінансових або інших 
можливостей, що впливають на громадянське суспільство, а також що 
плани щодо усунення таких обмежень були узгоджені та/або виконані, в 
тому числі шляхом надання доступу до створення потенціалу або ресурсів.

2.5   Доступ до процесу прийняття публічних рішень: Представники 
громадянського суспільства мають змогу вільно висловлювати 
свою думку з питань прозорості та управління природними 
ресурсами, а також забезпечувати сприяння ІПВГ публічним 
дебатам.

Правління ІПВГ та Валідатори повинні враховувати ступінь, в якому:

• Представники громадянського суспільства мають змогу використовувати 
процес ІПВГ для сприяння публічним дебатам, наприклад, через 
публічні заходи, семінари та конференції, організовані громадянським 
суспільством або за його участю, з метою інформування громадськості 
про процес та результати впровадження ІПВГ.

• Представники громадянського суспільства мають змогу брати участь 
у діяльності та дебатах стосовно управління природними ресурсами, 
включаючи, наприклад, проведення аналізу та пропаганду питань 
природних ресурсів, використання даних ІПВГ, залучення торгових точок 
ЗМІ, розробку інструментів для повідомлення результатів звітів ІПВГ, тощо.

2.6  Наявна документація від БГЗО та ОГС, залучених до процесу ІПВГ, 
а також результати безпосередніх консультацій з відповідними 
зацікавленими особами, включаючи, але не обмежуючись лише цим, 
членів багатосторонньої групи зацікавлених осіб, мають бути враховані при 
збиранні вищезазначених відомостей. Для контекстуальних цілей, Правління 
ІПВГ розглядає ширше середовище, в якому функціонує ІПВГ, наприклад, 
шляхом посилання на показники або інші типи оцінки, що стосуються питань, 
зазначених у пунктах 2.1-2.5 вище.
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6. Протокол участі громадянського суспільства

3. Спеціальні обмеження щодо представників 
громадянського суспільства

3.1  Спеціальні заяви, твердження або звіти про потенційні або фактичні 
обмеження щодо представників громадянського суспільства у країнах, що 
впроваджують ІПВГ, повинні, в першу чергу, обговорюватися та вирішуватися 
багатосторонньою групою зацікавлених осіб, з урахуванням будь-яких 
проблем та занепокоєнь щодо безпеки, що відповідна сторона може мати у 
зв’язку з безпосереднім порушенням таких питань у своїй країні.

3.2  Правління ІПВГ через свій Комітет швидкого реагування може бути 
закликане до розслідування окремих випадків та усунення заявлених 
порушень Принципів та Положень ІПВГ, залежно від обставин. Правління 
ІПВГ розглядає такі запити стосовно фактів справи, необхідності захисту 
Принципів ІПВГ, а також принципу рівного ставлення до країн. Відповідно 
до розділу 4, Стаття  8.а), «у разі виникнення стурбованості з приводу 
дотримання Принципів та Положень ІПВГ Правління ІПВГ може дати 
Міжнародному секретаріату завдання зібрати інформацію щодо відповідної 
ситуації та надати Правлінню ІПВГ відповідний звіт». У випадку виникнення 
занепокоєнь стосовно участі громадянського суспільства Правління ІПВГ, 
залежно від обставин, намагатиметься встановити, чи існує прямий зв’язок 
з процесом ІПВГ, в тому числі шляхом (і) документування фактів справи; (іі) 
збирання думок зацікавлених осіб; та (ііі) застосування тесту, зазначеного в 
розділі 2 вище.

3.3  Залежно від обставин справи, включаючи міру, в якій може бути встановлено, 
що існує прямий зв’язок між питаннями та занепокоєннями, що виникли, 
та процесом ІПВГ, Правління розглядає питання надання належної 
відповіді. Це може, наприклад, включати лист від Голови Правління ІПВГ 
до відповідного уряду, місій Правління або Міжнародного секретаріату 
ІПВГ у країні, проведення незалежних оцінок, надання заяв Правління, 
узгодження коригувальних заходів, включаючи моніторинг впровадження, 
або закликання до проведення Валідації дотримання країною відповідних 
положень. Відповідно до розділу 4, Стаття 8.а), «у випадках очевидного 
недотримання будь-якого важливого аспекту Принципів та Положень ІПВГ 
країною, що впроваджує ІПВГ, Правління ІПВГ призупиняє членство такої 
країни або виключає її зі списку країн, що впроваджують ІПВГ.» У випадках, 
коли на думку Правління виявлені проблеми та занепокоєння не порушують 
положення або недостатньо пов’язані з процесом ІПВГ, воно, на свій власний 
розсуд, приймає рішення щодо вжиття будь-яких заходів, віддаючи пріоритет 
необхідності захисту Принципів ІПВГ та забезпеченню рівного ставлення до 
країн.
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7. Очікування 
щодо компаній, 
що підтримують ІПВГ
Очікується, що всі компанії, що підтримують ІПВГ:

• Зроблять публічну заяву про підтримку Принципів ІПВГ та, сприяючи 
підвищенню прозорості у видобувних галузях, підтримуватимуть публічні 
дебати та створюватимуть можливості для сталого розвитку.

• В якості керівного принципу, очікується, що компанії, що підтримують ІПВГ, 
публічно розкриватимуть інформацію про податки та платежі. Якщо компанія 
відмовляється розкривати такі дані, вона повинна повідомити відповідні 
причини.

• Забезпечуватимуть повне розкриття інформації про податки та платежі, що 
були зроблені на користь усіх країн, що впроваджують ІПВГ.

• Згідно з вимогами ІПВГ щодо бенефіціарної власності, опублікують 
у відкритому доступі відомості про своїх бенефіціарних власників та 
вживатимуть заходи для визначення бенефіціарних власників прямих ділових 
партнерів, в тому числі про спільні підприємства та підрядників. Компанії, 
зареєстровані на фондовій біржі, зобов’язані виконувати чинні вимоги та 
умови отримання біржового котирування.

• Братимуть участь у суворих процедурах закупівель, в тому числі в юридичній 
експертизі партнерів та постачальників.

• Підтримуватимуть практичну реалізацію рішень країн щодо розкриття 
інформації про майбутні ліцензії та договори, що регулюють розвідку 
та видобування нафти, газу та інших корисних копалин відповідно до 
рекомендацій Стандарту ІПВГ. Ми визнаємо, що досягнення більшої 
прозорості має бути визначене в контексті дотримання умов договорів та 
законів відповідно до Принципів ІПВГ.

• Компанії, працюючи спільно з урядами, надаватимуть природні ресурси 
таким чином, щоб це приносило користь суспільству та місцевому 
населенню.

• Забезпечуватимуть, щоб корпоративні процеси були організовані таким 
чином, щоб забезпечити отримання даних, необхідних для підтримання 
високих стандартів підзвітності.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ІПВГ

8. Политика відкритих 
даних

Преамбула
1. Ця політика містить рекомендації щодо дотримання концепції відкритих 

даних щодо впровадження ІПВГ у межах узгодженого обсягу впровадження 
ІПВГ на національному рівні. Вона доповнює вимоги стосовно відкритих 
даних, що містяться у Вимозі 7. Вона побудована на досвіді впровадження 
на національному рівні та застосування найкращих зразків міжнародної 
практики6 і заохочує систематичне розкриття інформації7.

2. Принципи ІПВГ проголошують, що «суспільне розуміння державних 
доходів та витрат у динаміці часу [може] сприяти громадським дебатам 
та усвідомленому вибору придатних та реалістичних варіантів сталого 
розвитку» (Принцип ІПВГ 4). Тому Стандарт ІПВГ вимагає, щоб інформація, 
що розкривається згідно з вимогами ІПВГ, була «зрозумілою, активно 
розповсюджувалась, була загальнодоступною та сприяла публічним 
дебатам» (Вимога ІПВГ 7.1). Покращення доступності, достовірності, 
відповідності, своєчасності надання та порівнянності даних ІПВГ є важливим 
для досягнення цих цілей

3. З метою надання допомоги в реалізації Принципів ІПВГ, Правління ІПВГ 
узгодило, що систематичне розкриття даних ІПВГ через урядові та 
корпоративні системи має бути обов’язковою вимогою8. ІПВГ заохочує 
регулярне розкриття інформації підзвітними суб’єктами у відкритих 
форматах на національному рівні у межах узгодженого обсягу впровадження 
ІПВГ9.

4. ІПВГ визнає, що обставини в кожній країні, що впроваджує ІПВГ, є різними, 
що не всі країни можуть перейти до концепції відкритих даних одночасно, а 
також що необхідно враховувати фінансові наслідки як у короткостроковій, 
так і довгостроковій перспективі. Необхідно враховувати вимоги 
громадськості та щодо використання даних для вирішення питань державної 
політики10. Також необхідно брати до уваги потреби та перешкоди в доступі 
до інформації громадян різної гендерної та класової належності.

6 Включаючи Партнерство «Відкритий уряд», Хартію відкритих даних G8 та Технічний додаток, 
Хартію відкритих даних (http://opendatacharter.net/), визначення відкритих даних (httpiy/
opendefinition.orq/) та Світовий веб-консорціум (W3C) щодо розробки стандартів даних            
(https://www.w3.org/Consortium).

7 Див. https://eiti.org/BD/2018-8.
8 З того ж самого джерела.
9 Див. Вимогу 4. 
10 Головним аспектом є «публікація з метою», що означає, що публікація даних має бути здійснена 

для вирішення конкретних вимог політики.
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8. Політика відкритих даних 

Цілі відкритих даних
5. Відкриті дані в процесі впровадження ІПВГ можуть покращити прозорість   

дій уряду та підприємств, а також підвищити рівень поінформованості про   
те, яким чином здійснюється управління природними ресурсами країн. 
Відкриті дані також можуть допомогти отримати уявлення про те, хто є 
власником ліцензій та дозволів, які існують відповідні умови оподаткування 
та які передбачені доходи від видобувних галузей і яким чином вони 
витрачаються. Розкриття такої інформації забезпечує великий стимул для 
найбільш ефективного використання таких коштів.

6. Відкриті дані є ефективними та корисними, якщо вони є своєчасними, 
якісними та відповідають потребам та очікуванням зацікавлених осіб. 
Впровадження ІПВГ повинно сприяти забезпеченню підзвітності та 
належного управління, стимулювати публічні дебати та залучення 
громадян, допомагати в боротьбі з корупцією за рахунок підвищення рівня 
підзвітності уряду та забезпечувати підвищення рівня державних послуг. 
Надання доступу до повних даних може надати можливість фізичним 
особам, ЗМІ, громадянському суспільству та підприємствам зробити більш 
поінформований вибір щодо послуг, які вони одержують, та стандартів, яких 
вони очікують. Відкриті дані також можуть бути цінним інструментом для 
уряду в покращенні розробки політики та управління сектором.

7. Вільний доступ до відкритих даних та їх подальше повторне використання 
мають велике значення для суспільства та економіки. Вони можуть служити 
цінним джерелом інформації для багатосторонніх груп зацікавлених осіб у 
країнах, що впроваджують ІПВГ.

8. Нові стандарти даних можуть сприяти забезпеченню операційної сумісності 
даних. Прийняття стандартів даних11 також сприяє сталості публікації даних, 
зміцнює потенціал урядів, галузі та громадянського суспільства у підготовці  
та публікації даних завдяки можливості використання існуючих інструментів  
та ресурсів, а також може сприяти використанню та аналізу даних у 
випадках, коли стандарти ретельно розроблені, і навколо них формуються 
спільноти користувачів.

11 Приклади: стосовно бенефіціарної власності, стандартом даних щодо бенефіціарної власності 
є новий стандарт відкритих даних  (http://standard.openownership.org); ; для договорів 
впроваджується Стандарт відкритих даних щодо укладання договорів  (http://standard.open-
contracting.org/). 



62

1

P
R

IN
C

IP
L

E
S

П
О

Л
ІТ

И
К

А
 В

ІД
К

Р
И

Т
И

Х
 Д

А
Н

И
Х

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ІПВГ

8. Політика відкритих даних 

Відкриті дані при впровадженні ІПВГ
9. Країни, що впроваджують ІПВГ, заохочуються до того, щоб:

a) систематично публікувати відкриті дані шляхом інтегрування політик та 
стратегій відкритих даних підзвітних суб’єктів, що залучені до процесу 
звітності ІПВГ, для того щоб забезпечити своєчасне надання та високу 
якість даних, а також доступність та економічну ефективність надання 
даних.

b) Працювати з користувачами12 з метою визначення пріоритетних наборів 
даних та форм представлення даних. 

c) Враховувати різні потреби та перешкоди до доступу до інформації 
користувачів, виходячи з їхньої гендерної, етнічної та географічної 
належності.

d) Забезпечувати, щоб ці дані були представлені в детальному, придатному 
для машинного зчитування форматі, і були повністю описані, для того 
щоб користувачі мали достатню інформацію, для того щоб зрозуміти 
їхні сильні та слабкі сторони, аналітичні обмеження та вимоги безпеки, а 
також те, яким чином необхідно здійснювати обробку даних.

e) Надавати дані якнайшвидше, дозволяти користувачам надавати 
зворотний зв’язок, а також після цього продовжувати робити перегляди, 
для того щоб забезпечити найвищі стандарти якості відкритих даних.

f) Надавати дані на підставі відкритої ліцензії, переважно CC 4.013, що 
дозволяє користувачам вільно отримувати їх та здійснювати їх повторне 
використання14.

g) Обмінюватися технічною кваліфікацією та досвідом з іншими країнами 
з метою максимального збільшення потенціалу відкритих даних у 
соціально-інклюзивний спосіб.

h) Працювати над підвищенням рівня грамотності в галузі відкритих даних 
та заохочувати людей, таких як розробники прикладних програм, 
та організації громадянського суспільства, що працюють у сфері 
просування та рекламування відкритих даних, для того щоб розкрити 
вартість відкритих даних.

i) Забезпечувати сумісність даних з національними та міжнародними 
стандартами15, включаючи впровадження стандартів даних, затверджених 
Правлінням ІПВГ, та додаткові інструкції, надані Міжнародним 
секретаріатом ІПВГ.

12 Користувачі можуть включати громадян, засоби масової інформації, науково-дослідні 
спільноти, а також, звичайно, інші державні органи та організації, що використовують дані інших 
організацій для надання своїх власних послуг.

13 Див. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ та https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
legalcode

14 Див. «Рекомендації щодо ліцензування», запропоновані організацією https://research.okfn.org/
avoiding-data-use-silos/#the-licensing-process

15 Див., наприклад, каталог стандартів відкритих даних http://datastandards.directory/.
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8. Політика відкритих даних 

j) Якщо можливо, забезпечувати перехресні посилання між 
даними та іншими масивами даних шляхом використання 
унікальних, постійних та відкритих ідентифікаторів для 
комерційних та державних організацій.

k) Враховувати технічну інфраструктуру для надання та 
використання відкритих даних16.

l) Враховувати управління та сталість політик щодо відкритих 
даних з метою забезпечення наявності у підзвітних організацій 
особи, відповідальної за управління даними, збереження даних, 
а також наявності стандартів безпеки.

Взаємодія зі спільнотою в сфері відкритих даних
10. Для того щоб використовувати та розробляти найкращі практики 

управління відкритими даними, країнам, що впроваджують ІПВГ, 
рекомендується прийняти Хартію відкритих даних17, а також інші 
відповідні ініціативи18.

11. Для передачі досвіду країн, що впроваджують ІПВГ, а також 
урахування міжнародного досвіду, Міжнародний секретаріат ІПВГ 
повинен взаємодіяти з робочими групами в сфері відкритих даних, 
якщо така взаємодія може вважатися взаємодоповнювальною19.

16 Технічна інфраструктура стосується інформаційних технологій та навичок, що є 
необхідними для забезпечення можливості збирання, очищення та зв’язку даних з 
іншими масивами даних та їх опублікування. Співставлення даних екосистем може 
стати одним із способів розробки технічної інфраструктури та визначення суб’єктів, 
що беруть учать у збиранні, курируванні та публікації даних. Див., наприклад, 
керівництво Інституту відкритих даних https://theodi.org/project/mapping-data-
ecosystems/ та принципи цифрового розвитку Міністерства міжнародного розвитку 
Великої Британії: https://digitalprinciples.org/principle/understand-the-existing-ecosystem/.

17 Див. хартію відкритих даних: https://opendatacharter.net/endorse-the-charter/.
18 Наприклад, керівництво «Принципи цифрового розвитку»: https://digitalprinciples.org/.
19 Наприклад, робоча група з впровадження Хартії відкритих даних, що розробляє 

інструменти та ресурси для надання підтримки урядам у впровадженні концепції 
відкритих даних, а також сприяє обміну досвідом між різними країнами та 
організаціями. Див.  https://opendatacharter.net/who-we-are/ .
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Міжнародний секретаріат ІПВГ 
Радхусгата 26 0151 Осло, Норвегія  
Тел.: +47 222 00 800  Веб-сайт: www.eiti.org E-mail: secretariat@eiti.org



Виходячи з того факту, що природні ресурси 
країни належать її громадянам, ІПВГ встановила 
глобальний стандарт щодо сприяння відкритому 
та підзвітному управлінню нафтовими, газовими та 
мінеральними ресурсами.

Стандарт ІПВГ вимагає розкриття інформації 
щодо всього ланцюга створення доданої вартості 
у видобувній галузі, починаючи з надання прав 
на видобування і закінчуючи управлінням та 
розподілом доходів урядом.

Таким чином, ІПВГ намагається заохочувати до 
співпраці багатосторонні групи зацікавлених осіб, 
сприяючи створенню більш життєздатного та більш 
підзвітного сектора, що відіграватиме позитивну 
роль у розвитку.

Extractive Industries 
Transparency Initiative

Неофіційний переклад Стандарту ІПВГ на українську мову, а також його видання 
здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»




