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Загальна оцінка роботи за рік 
 
За 2020 рік відбулося 5 засідань БГ ІПВГ. Під час засідань було затверджено Звіт ІПВГ за 
2017 рік, проект Звіту ІПВГ за 2018 рік, Звіт ІПВГ за 2019 рік, Робочий План на 2020 рік, Звіт 
про прогрес за 2019 рік, запит на Правління ІПВГ щодо зміни строків публікації Звіту ІПВГ 
за 2018 рік, технічне завдання на розробку онлайн платформи ІПВГ, а також інші важливі 
питання, пов’язані з впровадженням ІПВГ в Україні. На засіданнях БГ ІПВГ було 
презентовано онлайн платформу ІПВГ, котра була розроблена за підтримки Німецького 
товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH.  
На виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Ініціативи 
щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях на 
домені  https://eiti.gov.ua/ запрацювала тестова версія Порталу даних видобувної галузі 
України ( далі – Портал ІПВГ).  
Протягом другої половини 2020 року було проведено ряд інтерв’ю в рамках другої 
валідації України згідно зі Стандартом ІПВГ 2016 року. На початку 2021 року Правління ІПВГ 
схвалило рішення, що Україна повністю виконала три з восьми коригувальних дій з 
моменту першої валідації країни і отримала оцінку «значний прогрес із вдосконаленням» 
щодо виконання вимог стандарту ІПВГ 2016 року. Правління визначило, що в України буде 
час до 1 квітня 2023 року до наступної валідації для проведення коригувальних дій щодо 
участі держави (Вимога 2.6), видобування (Вимога 3.2), повноти даних (Вимога 4.1), 
доходів від транспортування (Вимога 4.4), і операції за участю державних підприємств 
(Вимога 4.5). Наступна валідація України буде проводитися відповідно до переглянутої 
моделі валідації, затвердженої Правлінням в жовтні 2020 року. Нездатність 
продемонструвати прогрес в наступній валідації призведе до тимчасового припинення 
відповідно до статті 6 Стандарту ІПВГ.  
Протягом 2020 року за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва 
(GIZ) GmbH функціонував Національний Секретаріат ІПВГ у складі двох осіб – Голови 
Секретаріату ІПВГ та експерта з ІПВГ.  
 
Окрема увага була приділена наступним напрямкам діяльності: 
 

• Кроки в напрямку переведення впровадження ІПВГ в електронний формат 
 
Відповідно до рішення Правління ІПВГ, протягом найближчих років країни мають перейти 
на електронне впровадження ІПВГ (mainstreaming). Наразі процес впровадження ІПВГ 
вимагає залучення значної кількості людських ресурсів та значних затрат часу, тому на 
порядку денному роботи БГ ІПВГ є автоматизація процесів впровадження ІПВГ в Україні 
шляхом створення електронної платформи подання звітності із верифікацією даних за 
допомогою електронно-цифрового підпису.  
 
У 2019 році за підтримки Уряду Німеччини через проект «Ефективне управління 
державними фінансами», що реалізується федеральною компанією GIZ GmbH було 
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проведено ряд стратегічних сесій та робочих зустрічей щодо розробки базової версії 
онлайн платформи ІПВГ. З серпня 2019 по лютий 2020 року працювала IT команда для 
розробки електронної платформи ІПВГ. Наприкінці 2021 року було завершено процес 
передачі онлайн платформи ІПВГ Міністерству енергетики України. Очікується, що збір 
інформації для підготовки Звіту ІПВГ за 2020 рік вже буде відбуватись за допомогою цієї 
платформи. 
Наприкінці січня 2021 року командою розробників Порталу ІПВГ було проведено 
чотири  онлайн тренінги для представників підзвітних компаній та органів влади. Загальна 
кількість учасників перевищила 70 осіб, в т.ч. 50 представників видобувних компаній і 10 
працівників Міненерго.  Запуск Порталу ІПВГ став можливим завдяки активній підтримці 
Міністерства енергетики України та проєкту “Ефективне управління державними 
фінансами”, який виконує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH за дорученням Федерального уряду Німеччини. 
Варто зазначити, що розробка онлайн платформи ІПВГ включена в план дій із 
впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018-2020 і у 2021-2022 роках. 
   

• Вдосконалення нормативно-правової бази для впровадження ІПВГ в Україні 
 
У вересні 2018 року народні депутати України проголосували за прийняття Закону України 
«Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» №2545-VIII (далі – Закон про ІПВГ). 
Закон передбачає розкриття суттєвих умов контрактів, бенефіціарних власників, по 
проектне звітування та запровадження відповідальність у формі штрафів за ненадання 
інформації. Закон посилається на  виконання вимог Стандарту ІПВГ. Протягом 2019 року 
розроблялись нормативно-правові підзаконні акти щодо форм звітування та штрафів за 
неподання звітів ІПВГ.  23 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову 
№858 «Деякі питання забезпечення прозорості у видобувних галузях». Дана постанова 
затверджує наступні форми звітування щодо ІПВГ: 
- звіт підприємств про платежі на користь держави; 

- консолідований звіт підприємств на користь держави; 

- звіт про платежі на користь держави, які складаються отримувачами платежів. 

Рішення забезпечить виконання вимог Закону про ІПВГ, стосовно звітування компаніями, 

що здійснюють діяльність у видобувних галузях про здійснені на користь держави платежі 

та звітування отримувачами платежів про платежі на користь держави. 

З метою приведення у відповідність Закону про ІПВГ до Стандарту ІПВГ 2019 року, 
прийнятого у червні 2019 року на Глобальній конференції в м. Париж, та усунення деяких 
технічних питань у поточній редакції Закону про ІПВГ, було розроблено зміни до Закону 
України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» №2545-VIII. У квітні 2020 
року відбулось перше публічне обговорення змін до Закону про ІПВГ з представниками 
Верховної Ради, Міненерго, Держгеонадра, видобувних компаній та громадськості. 
Законопроект №3790 на разі знаходиться у Верховній Раді України і має бути прийнятий у 
другому читанні. 
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Наказом Міненерго від 08.09.2020 №580 затверджено Положення про багатосторонню 
групу з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях. 
Відповідно до цього Положення,  1-2 грудня  2020 р. відбулися  відкриті збори з відбору 
представників громадських організацій та компаній, що здійснюють діяльність у 
видобувних галузях до складу багатосторонньої групи ІПВГ. Протоколи зборів 
опубліковано на вебсайті Міненерго.  
 
Наказом Міненерго від 04.12.2020 №794 утворено і затверджено склад  оновленої 
багатосторонньої групи з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у 
видобувних галузях. 
 

• Впровадження комунікаційної стратегії та продовження роботи в регіонах 
Загалом за 2020 рік на регіональному та національному рівнях відбулось більше 35 
заходів. У зв’язку зі світовою пандемією COVID-19 більшість заходів у 2020 році відбулись 
у онлайн форматі. Зустрічі були присвячені обговоренню питань екології, гендеру та 
відкритих даних.  На центральному різні зустрічі були сфокусовані на обговоренні та 
презентації онлайн порталу ІПВГ, змін до Закону України «Про забезпечення прозорості у 
видобувній галузі» та ін. 
Детальна інформація  про кожен захід наведена у Додатку 1 повної версії до Звіту про 
прогрес. 
Протягом 2020 року було 386 згадувань ІПВГ в українських ЗМІ, також було 3498 
відвідувань веб-сайту ІПВГ.  
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