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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРСТВ

Регіональні консультативні ради громадян (РКРГ)

РКРГ по протоці Принца Вільяма

1986, 1987, 1989

РКРГ в Кук Інлет 1989

Акт про захист від Нафтового

Забруднення 1990 року

«нинішня система регулювання і 

контролю над діяльністю терміналів 

сирої нафти в США дала поштовх 

недовіри і конфронтації. Тільки коли 

місцеві громадяни братимуть 

участь в цьому процесі, можна 

завоювати суспільну довіру, яке 

необхідно, щоб змінити нинішню 

систему від конфронтації до 

консенсусу» 



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРСТВ

МАНГІСТАУСЬКА ОБЛАСТЬ, АКТАУ

Група по забезпеченню прозорості 

соціально-інфраструктурних проєктів

Завдання:

- аналіз стану соціальної сфери Мангістауської

області, координація роботи по соціальному 

розвитку;

- аналіз дотримання законодавства Республіки 

Казахстан про нафту, надрокористування

нафтогазовидобувними компаніями, їх участі в 

соціальному розвитку області, 

розробка комплексних пропозицій щодо 

соціально-інфраструктурної політики в регіоні.

2008-2012



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРСТВ

ПІУРА, МОКЕГУА, АРЕКІПА

Регіональні Багатосторонні Групи ІПВГ

В регіоні ПІУРА майже половина надходжень

від видобувних галузей (250 млн $) 

перерозподіляється на користь місцевої

влади та органів самоврядування громад 2012



СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ

Карта стейкхолдерів: 

1) ідентифікація – окреслення актуальних груп 

стейкхолдерів, організацій, активістів; 

2) аналіз – дослідження інтересів, поглядів і 

діяльності; 

3) візуалізація – візуальна ілюстрація 

стейкхолдерів і їхнього зв’язку з істотними 

питаннями та цілями впровадження ІПВГ; 

4) пріоритизація – вибір ключових стейкхолдерів, 

які найкраще відповідали б істотним питанням, 

визначеним на попередньому етапі.



Рей-

тинг

Назва стейкхолдера Опис 

стейкхолдера

Ступінь 

впливу

Рівень 

інтересу

Оцінка 

важливос

ті

Контактна 

інформація

1 АТ «Укргаз-

видобування»

ГПУ «Львів-

газвидобування»

Видобувне підприємство отримало 38

спецдозволів (1775, 1786, 1793, 1796,

1806, 1807, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814,

1815, 2228, 2236, 2272, 2375, 2452, 2462,

2463, 2990, 4190, 4192, 4517, 4518, 4805,

4947, 5012, 5177, 5541, 5542, 5902, 5903,

5989, 6009, 6133, 6217, 6218, 6230) з

термінами дії до 8.02.2022÷25.03.2039 на

видобуток:

Газ природний

Конденсат

Нафта

сильний високий 10 м.Київ, вул. 

Кудрявська, 26/28

2 ПАТ "Укрнафта" Видобувне підприємство отримало 10

спецдозволів (832, 1278, 1670, 1714, 1757,

2075, 2086, 2200, 2223, 4255) з термінами

дії до 16.08.2022÷30.03.2040

на видобуток:

Газ природний

Газ природний

розчинений у нафті

Конденсат

Нафта

супутні: Етан, Пропан, Бутани

сильний високий 9.8 м.Київ, провул.

Несторівський,

буд.3-5

3 ДП «Львів-вугілля» Видобувне підприємство отримало 6

спецдозволів (2968, 2970, 2971, 3685,

3686, 3687) з термінами дії до

9.12.2022÷9.12.2038

на видобуток:

Вугілля кам'яне

сильний високий 9.7 Львівська обл., м. 

Сокаль,

вул. Б.Хмельни-

цького, 26

СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ (40 видобувних підприємств Львівщини)



СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ (52 видобувних підприємств Харківщини)

Рей-

тинг

Назва стейкхолдера Опис 

стейкхолдера

Ступінь 

впливу

Рівень 

інтересу

Оцінка 

важли-

вості

Контактна 

інформація

1 АТ «Укргаз-

видобування»

Видобувне підприємство отримало 67

спецдозволів (1772, 1979, 2271, 2343,

2350, 2351, 2354, 2355, 2356, 2367, 2368,

2369, 2370, 2371, 2391, 2398, 2427, 2428,

2456, 2487, 2492, 2594, 2653, 4001, 4002,

4290, 4590, 4619, 4620, 4621, 4657, 4658,

4659, 4804, 4807, 4808, 4809, 4811, 4812,

4813, 4816, 4865, 4871, 4946, 4991, 4992,

4993, 5009, 5010, 5011, 5046, 5057, 5151,

5153, 5154, 5253, 5405, 5408, 5544, 5650,

5914, 5967, 6097, 6106, 6285, 6516, 6517)

з термінами дії до 

17.12.2024÷13.06.2041на видобуток: 

Газ природний, Конденсат,Нафта,

Газ природний розчинений у нафті,

Газ сланцевих товщ,

Газ центрально-басейнового типу, 

Газ природний вугільних шахт (метан)

сильний високий 10 м.Київ, вул. 

Кудрявська, 26/28

2 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Енерго-сервісна 

компанія "Еско-північ" 

Видобувне підприємство отримало 7

спецдозволів (4095, 4096, 4177, 4178,

5318, 5360, 5395)

з термінами дії до 

13.01.2031÷04.07.2032на видобуток: 

Газ природний,

Конденсат,

Нафта,

Газ природний розчинений у нафті,

Газ сланцевих товщ,

Газ центрально-басейнового типу

сильний високий 9,5 м.Київ,  вул.Рилєєва, 

10-а, 5 поверх, офіс 

518



СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ (16 органів влади Львівщини)

Рей-

тинг

Назва 

стейкхолдера

Опис 

стейкхолдера

Ступінь 

впливу

Рівень 

інтересу

Оцінка 

важливо

сті

Контактна 

інформація

1 Департамент ПЕК,

енерго-

ефективності та

ЖКГ ЛОДА

Структурний підрозділ місцевого

органу державної виконавчої влади

що забезпечує на території області

реалізацію державної політики в

галузях паливно-енергетичного

комплексу та енергозбереження

сильний високий 9.9 м.Львів, вул. 

Винниченка, 18

2 Департамент

екології та

природних ресурсів

ЛОДА

Структурний підрозділ місцевого

органу державної виконавчої влади

що забезпечує на території області

реалізацію державної політики у

сферах охорони навколишнього

природного середовища та

поводження з відходами (крім

поводження з радіоактивними

відходами)

сильний високий 9.7 м.Львів, 

вул.Стрийська, 98

3 Департамент

економічної

політики ЛОДА

Структурний підрозділ місцевого

органу державної виконавчої влади

що забезпечує на території області

реалізацію державної політики

економічного розвитку, регіональної

політики, політики у сфері публічних

закупівель, промислової політики,

політики у сфері інвестиційної

діяльності, зовнішньо-економічної

політики, інноваційної політики,

політики у сфері управління

об’єктами державної власності.

сильний високий 9.6 м.Львів, вул. 

Винниченка, 18



СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ (16 органів влади Харківщини)

Рей-

тинг

Назва стейкхолдера Опис 

стейкхолдера

Ступінь 

впливу

Рівень 

інтересу

Оцінка 

важливо

сті

Контактна 

інформація

1 Департамент ЖКГ та

ПЕК ХОДА

Структурний підрозділ місцевого

органу державної виконавчої влади

що забезпечує на території області

реалізацію державної політики в

галузях паливно-енергетичного

комплексу та енергозбереження

сильний високий 9.7 м. Харків, пл. 

Свободи, 5

2 Департамент 

захисту довкілля та 

природо-

користування ХОДА

Структурний підрозділ місцевого

органу державної виконавчої влади

що забезпечує на території області

реалізацію державної політики у

сферах охорони навколишнього

природного середовища та

поводження з відходами

сильний високий 9.6 м. Харків, пл. 

Свободи, 5

3 Департамент

економіки і

міжнародних

відносин ХОДА

Структурний підрозділ місцевого

органу державної виконавчої влади

що забезпечує на території області

реалізацію державної політики

економічного розвитку, регіональної

політики, політики у сфері публічних

закупівель, промислової політики,

політики у сфері інвестиційної

діяльності, зовнішньо-економічної

політики, інноваційної політики,

політики у сфері управління

об’єктами державної власності.

сильний високий 9.3 м. Харків, пл. 

Свободи, 5



СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ (15 інститутів ГС Львівщини)

Рей-

тинг

Назва 

стейкхолдера

Опис 

стейкхолдера

Ступінь 

впливу

Рівень 

інтересу

Оцінка 

важливості

Контактна 

інформація

1 Громадська рада

при Львівській ОДА

Консультативно-дорадчий орган,

утворений для сприяння участі

громадськості у формуванні та

реалізації державної політики

сильний високий 9.6 м.Львів,

вул.Винниченка, 18

4 РАЦ «Суспільство і 

довкілля»

Громадське об’єднання, сферою

діяльністю якого є створення умов для

забезпечення прозорих та чесних

правил у видобувній галузі, покращення

природоохоронних заходів та

безпечного надрокористування,

входить до Асоціації «Енерго-

Транспарентність», є резервним

учасником Багатосторонньої групи з

впровадження ІПВГ в Україні

сильний високий 9.5 м.Львів, вул. ак. 

Сахарова, 42, кім. 

414

5 Агенція розвитку та

співробітництва

Громадське об’єднання, сферою

діяльністю якого є створення умов для

забезпечення прозорих та чесних

правил у видобувній галузі, покращення

природоохоронних заходів та

безпечного надрокористування,

входить до Асоціації «Енерго-

Транспарентність», є учасником

Багатосторонньої групи з

впровадження ІПВГ в Україні

сильний високий 9.5 м.Львів-Винники, вул. 

Винна Гора, буд 16, 

кв. 24



СТЕЙКХОЛДЕР-АНАЛІЗ (10 інститутів ГС Харківщини)

Рей-

тинг

Назва стейкхолдера Опис 

стейкхолдера

Ступінь 

впливу

Рівень 

інтересу

Оцінка 

важливості

Контактна 

інформація

1 Громадська рада при

Харківській ОДА

Консультативно-дорадчий орган,

утворений для сприяння участі

громадськості у формуванні та

реалізації державної політики

сильний високий 9.6 м. Харків, пл. 

Свободи, 5

2 ГО «Нова Енергія» Громадське об’єднання,

сферою діяльністю якого є

створення умов для забезпечення

прозорих та чесних правил у

видобувній галузі, покращення

природоохоронних заходів та

безпечного надрокористування,

входить до Асоціації «Енерго-

Транспарентність», є учасником

Багатосторонньої групи з

впровадження ІПВГ в Україні

сильний високий 9.5 м. Харків, вул. 

Валентинівська 24Б, 

кв. 80

Асоціації органів 

місцевого 

самоврядування 

Харківської області

Громадське об’єднання,

сферою діяльністю якого є

створення умов для забезпечення

прозорих та чесних правил у

видобувній галузі, покращення

природоохоронних заходів та

безпечного надрокористування

сильний високий 9 м. Харків, майдан 

Свободи, 5/1, 
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2012, 2016, 2020



Однією з причин ініціювання регіональної БГ ІПВГ є 

недостатня представленість і участь у процесі 

прийняття рішень на національному рівні, зокрема 

в БГ ІПВГ,  регіональних ІГС, органів місцевого 

самоврядування та регіональної влади, на 

території яких ведеться видобуток. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ  РЕГІОНАЛЬНОЇ БГ ІПВГ:

добровільність;

взаємоповага і недопущення дискримінації;

вільне обговорення питань та прийняття рішень;

гласність та прозорість діяльності;

відкритість;

компетентність;

паритетність представництва інтересів зацікавлених осіб;

дотримання законодавства України та стандартів ІПВГ;



Додаток А, Б

Положення про регіональну

багатосторонню групу з імплементації

Ініціативи щодо забезпечення прозорості у 

видобувних галузях у Львівській/Харківській

області



Орест Микита

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


