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№ 0070-17 в1д 30.03.2017 р. 
Голов! Лугансько! обласно!' 
державно!" адм!н!страц!"1 -
кер!внику обласно"! в!йськово-
цившьно! адм!н!страц!1 
Гарбузу Ю. Г. 

Шановний Юр1Ю Григоршовичу! 

Дозвольте висловити Вам свою новагу та занросити до сп!впрац! з впровадження 
м!жнародного стандарту 1нщ!атива нрозорост! видобувних галузей (ШВГ або Е1Т1) у 
Лугансьюй облает!. 

1нщ1атива прозорость видобувних галузей (ШВГ або Е1Т1) е м!жнародним 
стандартом нрозорого управл!ння ресурсами й ф!нансовими потоками у видобувних галузях та 
дозволяв покращити конкурентоспроможн!сть, !нвестиц!йний кл!мат репону, а також сприяе 
сталому розвитку громад. 

Впровадження стандарт!в ШВГ в "Укра"1"н! !н!ц!йоване на нацюнальному р!вн! ! 
затверджено постановою Кабтету Мш1стр1в Украши №21098 «Про приеднання Укршни до 
1н!ц!ативи щодо забезпечення прозорост! у видобувних галузях» в!д 30 вересня 2009 р. 
10 жовтня 2012 року наказом № 785 М!н!стерства енергетики та вупльно! промисловост! 
Укра'ши було створено Багатосторонню трупу зац!кавлених ос!б з питания !мплементац!1 ШВГ 
в Укра"1н! (БГЗО), до яко! на паритетних засадах ув!йшли представники орган!в влади, 
видобувних компанш та громадськост!. 16 червня 2015 р. Верховною Радою ухвалено Закон 
Ж» 521-УШ «Про внесения змш до деяких законодавчих акт!в Укра"ши щодо забезпечення 
прозорост! у видобувних галузях». Органом, в!дпов!дальним за впровадження ШВГ та 
пщготовку Зв!т!в, е М!н!стерство енергетики та вуг!льно1 промисловост! Укршни. 

Зважаючи на важлив!сть та актуальн!сть впровадження 1н!ц!ативи на рег!ональному 
р!вн! БГЗО розроблено Комун!кац!йну Стратег!ю ШВГ, що включав !нформац!йну кампан!ю, 
реал!зац!ю низки проект!в з метою поширення !нформацн" про стандарти ШВГ та залучення до 
активного д!алогу представниюв орган!в влади, м!сцевого самоврядування, НУО, 
громадськост!, рег!ональних ЗМ1 у видобувних рег!онах Украши. 

ГО «НО^А Енерг!я» як член БГЗО з питань ШВГ в Укршн! займавться п!дтримкою 
!мплементац!1 ШВГ у сх!дному репон!, мае досв!д сп!вроб!тництва !з Сумською та 
Харк!вською обласними державними адм!н!страц!ями, облрадами, районними державними 
адм!н!страц!ями та органами м!сцевого самоврядування у Сумськ!й, Харк!вськ!й та Донецьк!й 
областях (проведено бшьше 30 заход!в за даною тематикою). 

Зважаючи на важлив!сть та актуальн!сть впровадження ШВГ на репональному р!вн!, 
звертаемося до Вас з проханням п!дтримати проведення регюнального круглого столу на 
тему «ШВГ: перспектива впровадження стандартгв прозорост1 у видобувному сектор1 
Луганщини» за участю представник!в влади, орган!в м!сцевого самоврядування, видобувних 
компанш, ЗМ1 та громадськост! у кв!тн! 2017 року в м. Северодонецьк. 

В рамках заходу плануеться висв!тлення та обговорення наступних питань: 
1. Сучасний стан впровадження ШВГ в Укра"1н! (!нформац!я про прийнят! закони та 

подан! законопроекти, короткий огляд другого нац!онального зв!ту ШВГ в Укра"1н!). 
Необх!дн!сть законодавчих змш (в!дпов!дно до потреб вуг ЖноГг :ська 0 0 л а с н а 
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2. Еколопчн! та сощальн! проблеми, пов'язан! з видобувною галуззю Лзтансько! облает! 
та необх!дн! ресурси для Ух вир!шення; 

3. 1ноземний досв!д створення спец!альних фонд!в в!д прибутк!в видобувноУ галуз!, досв!д 
соц!ального сп!вроб!тництва з видобувними компан!ями. 
Для учасник!в круглого столу передбачена в!тальна кава та забезпечення видатковими 

матер!алами. Зах!д розраховано на 30-40 ос!б. 
Проведення заходу плануеться в рамках проекту «Зм!цнення м!сцевоУ ф!нансовоУ 

!н!ц!ативи (ЗМФ1-11) впровадження» у частин! надання допомоги в реал!зац!У компоненту 
«1н!ц!атива прозорост! видобувних галузей (ШВЕ)», який ф!нансуеться Агентством США з 
м!жнародного розвитку (ПЗАГО). Орган!затором заходу виступае ГО «НОВА Енерг!я» 
(оф!ц!йний сайт: Ьйр: //по уа-епегд! уа. ог ̂ , контактна особа - Олена Агапова, 
е-та!1: епегй!уа.поуа@^та!1.согп, тел. +38 050 99 50 148). 

Спод!ваемося на Вашу активну участь та сп!впрацю. 

Голова Ради 

3 повагою. 

В. В. Филенко 


