ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ДІЛОВА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ДОЛУЧАЙСЯ,
ВПРОВАДЖУЙ ТА ВИГРАВАЙ
Регіональні семінари з питань доброчесності та комплаєнсу
організовані

Програмою

розвитку

ООН

в

Україні

та

Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу за
підтримки Ради бізнес-омбудсмена та Національного агентства
з питань запобігання корупції
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Україна все ще знаходиться на останніх позиціях у регіоні за Індексом сприйняття корупції (Corruption
Perception Index) та повільно рухається у рейтингу Doing Business (76 місце). Настав час для бізнес
спільноти вийти за звичні рамки та відіграти сильнішу роль у впровадженні доброчесності в Україні.
Що можна зробити, щоб не тільки покращити місця у рейтингах, а й інвестиційний клімат, збільшити
ВВП та створити більше робочих місць?
Корупцію часто називають серйозною перешкодою для економічного зростання, соціальної єдності та
політичної стабільності в Україні. Хоча антикорупційне законодавство і було покращене, його
імплементація є досить повільною, а пріоритетом визначено запобігання та боротьбу з корупцією
серед державних службовців. На сьогоднішній день набагато менше уваги приділяється корупції за
участю бізнесу. Згідно з результатами опитування сприйняття корупції, проведеного серед членів
Американської торговельної палати в Україні, бізнес не відчуває значних успіхів у ліквідації корупції в
Україні з березня 2014 року, проте сподівається на поліпшення ситуації у майбутньому. 82%
респондентів вважають боротьбу з корупцією пріоритетом №1 для поліпшення ділового клімату в
Україні. В дослідженні взяли участь 99 представників різних сфер бізнесу. Слід зазначити, що 73% з
них не вірять у те, що з березня 2014 року корумпованість зменшилась. 88% респондентів
відзначають, що вони прямо зіткнулися з корупцією під час ведення бізнесу (для порівняння, в
минулому році таку відповіддю дав 91% респондентів). Обізнаність про доброчесність бізнесу має
бути посилена як серед громадськості, так і серед бізнесу.
19 травня 2017 року Рада бізнес-омбудсмена (РБО) за підтримки Європейського банку реконструкції
та розвитку (ЄБРР) і Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) представила
Всеукраїнську Мережу Доброчесності та Комплаєнсу (Мережа) — нову ініціативу для бізнесу, який
прагне працювати прозоро. Метою створення Мережі є просування ідеї етичного та відповідального
ведення бізнесу. Компанії-учасники мережі погодилися підтримувати добру ділову репутацію та
постійно удосконалювати власні стандарти доброчесності відповідно до кращих міжнародних практик.
Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні надає допомогу бізнесу через впровадження міжнародних
стандартів в українському законодавстві. Одним з аспектів цієї допомоги є підтримка бізнесу з
розробки надійних антикорупційних програм. Типова антикорупційна програма для державних
підприємств, яка відповідає міжнародним стандартам, була розроблена за підтримки ПРООН та
прийнята Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) у січні 2017 року. Це перша
програма такого типу, прийнята в країні. Наявність відповідних програм вже є обов'язковим для всіх
компаній, що беруть участь у державних закупівлях. Будь-які інші підприємства, які хочуть
забезпечити краще дотримання етичних стандартів, можуть приєднатися до більш ніж 250 перших
державних підприємств, які вже розробили та прийняли антикорупційні програми.
Для ознайомлення державних службовців, лідерів громадянського суспільства та засобів масової
інформації у найбільших містах з механізмами запобігання корупції, які передбачають залучення
бізнесу на національному рівні, влітку-восени 2018 року буде проведено сім семінарів.
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МЕТА СЕМІНАРІВ
Метою семінарів є підвищення рівня обізнаності серед державних підприємств щодо ділової
доброчесності та презентація найкращих практик впровадження антикорупційних програм серед
успішних компаній.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
Представники державних та комунальних підприємств, місцеві органи виконавчої влади (обласні та
районні державні адміністрації), а також органи місцевого самоврядування, представники
громадських організацій, уповноважені підрозділи з питань запобігання корупції та протидії корупції в
місцевих адміністраціях.

МІСЦЕ ТА ДАТА ПРОВЕДЕННЯ
Місто

Дата

Харків

23.07.2018

Львів

25.07.2018

Одеса

27.07.2018

Вінниця

30.07.2018

ВАРТІСТЬ
Участь у регіональних семінарах є
безкоштовною.

ЛОГІСТИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Захід проводиться українською мовою.

Дніпро

02.08.2018

Івано-Франківськ

13.09.2018

Рівне

14.09.2018

Чернігів

25.09.2018

Організатори забезпечують всіх
учасників кавою та снеками під час
перерв.

РЕЄСТРАЦІЯ
На кожен захід вимагається окрема реєстрація. Просимо перейти за посиланням для подання Вашої
заяви. Вам буде надіслано електронне повідомлення з зазначенням статусу Вашої реєстрації
протягом трьох робочих днів з дати подання заяви. Кінцевий термін реєстрації – за один день до
проведення заходу (до кінця робочого дня).
Реєстрація може бути продовжена або завершена до кінцевого терміну з огляду на обмежену
спроможність відповідного місця проведення заходу. У разі виникнення у Вас будь-яких питань щодо
реєстрації або інших питань просимо звернутися до Анни Попової за телефоном: +38 067 543 70 33
або електронною поштою: info@unic.org.ua.
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м. РІВНЕ, 14 ВЕРЕСНЯ 2018 р.
ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА», ВУЛ. СОБОРНА, 112
Основним завданням семінарів є ознайомлення представників державних підприємств, державних
службовців, лідерів громадянського суспільства та засобів масової інформації у найбільших містах
України з механізмами запобігання корупції. Семінари будуть проведені влітку та восени 2018 року і
сприятимуть просуванню доброчесності ведення бізнесу серед публічних та приватних компаній, а
також

нададуть

можливість

ознайомитись

з

передовими

практиками

щодо

дотримання

антикорупційного законодавства серед успішних підприємств в Україні.

12:00 – 12:30

Реєстрація та вітальна кава
ВІТАЛЬНІ СЛОВА
• Назар Гром, Спеціаліст з антикорупційної політики ПРООН в Україні
• Ганна Герасимчук, Голова Секретаріату Мережі

12:30 – 12:50

• Катерина Панасюк, Головний спеціаліст Відділу з питань розробки та
моніторингу виконання антикорупційних програм НАЗК
• Представник ГУ ДФС у Рівненській області
• Представник ОДА
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА:

12:50 – 13:20

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ
• Катерина Панасюк, Головний спеціаліст Відділу з питань розробки та
моніторингу виконання антикорупційних програм НАЗК

13:20 – 13:50

13:50 – 14:20

БІЛЬШЕ ПРОЗОРОСТІ В БІЗНЕСІ – СПРИЯННЯ БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ
• Олег Крикавський, Інспектор РБО
Кава-пауза
ВПРОВАДЖЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ НА ПРАКТИЦІ:

14:20 – 14:50

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
• Ганна Герасимчук, Голова Секретаріату Мережі
ЯК ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ВИГОДУ ВІД ПРОЗОРОСТІ.

14:50 – 15:20

УСПІШНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
• Вікторія Фокіна, Начальник відділу з юридичних питань та корпоративних
прав ПрАТ «СКФ»
ЯК ПОКРАЩИТИ НАВИЧКИ У ВПРОВАДЖЕННІ КОМПЛАЄНСУ:

15:20 – 15:50

ПОРАДИ ВІД УЧАСНИКА МЕРЕЖІ
• Олександр Рожнов, Директор юридичного департаменту ТОВ «ККНК
«Технобуд»

15:50 – 16:00

Питання/відповіді та закриття заходу

РІВНЕ

