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Підзвітність міжнародних фінансових установ, що 
ініціюється громадянським суспільством 

Семінар громадянського суспільства 

Київ, Україна, 8 і 9 листопада 2016 р. 

Програма роботи 
 

Координатор: Владислава Каневська 

 
День 1 Вівторок, 8 листопада 

16:00—16:30 
 

Реєстрація 
Фойє перед конференц-залом 

 
16:30—18:30 

 
Підготовка сцени 
(Зала Embassy Suite, кімната 1) 

 Привітання 
Фелісміно Алькарпе (Felismino Alcarpe) (керівник органу розгляду скарг EIB) 

 Знайомство з семінаром 
Фелісміно Алькарпе (Felismino Alcarpe) (керівник органу розгляду скарг EIB) 
Фіданка Бачева-Макграт (Fidanka Bacheva-McGrath) (координатор кампаній 
EBRD, Bankwatch) 

 Презентація міжнародних фінансових установ (МФУ) та багатосторонніх банків 
розвитку (МБР), їх підзвітності та механізмів її забезпечення 
 Вільям Кеннеді (William Kennedy) (директор Управління з питань 
підзвітності Корпорації приватних зарубіжних інвестицій (OPIC)) 
 Март’є ван Путтен (Maartje van Putten) (експерт органу розгляду скарг 
щодо проектів EBRD) 
 

19:00—21:00 Вечеря 
(Бістро Cote Est) 
 Неформальне спілкування 
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День 2 Середа, 9 листопада 
 

08:30—9:00 
 

Кава 
(Зала Embassy Suite, кімнати 1—5) 
 

09:00—10:15 
 
 
 
 

Огляд механізмів підзвітності 
 Коротке знайомство з незалежними органами забезпечення підзвітності (НОЗП) 

o Загальний огляд НОЗП 
Фелісміно Алькарпе (Felismino Alcarpe) (керівник органу розгляду скарг EIB) 

o Особливості та конкретні аспекти. Специфіка кожного НОЗП 
Фелісміно Алькарпе (Felismino Alcarpe) (керівник органу розгляду скарг EIB) 
Девід Сімпсон (David Simpson) (співробітник органу розгляду скарг щодо 
проектів EBRD) 
Ян Маттсон (Jan Mattson) (член інспекційної групи Світового банку) 
Скотт Адамс (Scott Adams) (омбудсмен із вирішення суперечок апарату 
радника з питань відповідності Міжнародної фінансової корпорації та 
Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій (CAO, IFC-MIGA)) 
Вільям Кеннеді (William Kennedy) (директор Управління з питань 
підзвітності Корпорації приватних зарубіжних інвестицій (OPIC)) 
Павлос Павлідес (Pavlos Pavlides) (директор відділу внутрішнього аудиту, 
керівник органу розгляду скарг Чорноморського банку торгівлі та 
розвитку (BSTDB)) 

 Час для запитань і відповідей 
 

10:15—11:30 
 

Сесія 1. Інтерактивний діалог з ОГС 
Під керівництвом CEE Bankwatch Network 
 Складні завдання ОГС у соціально-економічному просторі 

 Владлена Марцинкевич, CEE Bankwatch Network / Національний екологічний 

центр України  

 Обмін досвідом з аудиторією 

 Погляд ОГС на створення доступу до НОЗП 
 Давід Чіпашвілі, Green Alternative / CEE Bankwatch Network, Грузія  

 
11:30—11:45 

 
Перерва на каву  

11:45—13:45 
 

Сесія 2. Робота за столами у форматі світового кафе 
Обговорення у невеликих групах і діалог між представниками ОГС та НОЗП. 
За столами головує CEE Bankwatch Network або дочірня ОГО. Обговорення ролі та 
роботи НОЗП, включаючи наступне: організація доступу; критерії відповідності скарг; 
робочі процедури; вплив суспільства; процес посередництва/розслідування; обмін 
інформацією між органами про проекти, що спільно фінансуються, та інші питання, 
які можуть виникнути під час ранкових сесій. 

 
13:45—14:45 

 
Діловий обід 
(Бістро Cote Est) 
 

14:45—15:15 
 

Повідомлення результатів роботи у форматі світового кафе 
 Доповідають ті, хто очолював роботу груп за столами. 
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15:15—16:45 
 

Сесія 3. Навчання на практичних прикладах  

 2 приклади від НОЗП 
Ян Маттсон (Jan Mattson) (член інспекційної групи Світового банку) 
Серж Сельван (Serge Selwan) (старший операційний директор інспекційної 

групи Світового банку) 
Ольга Васильєва (співробітник органу розгляду скарг щодо проектів EBRD) 
 

 2 приклади від ОГС/НУО  
  Анна Роггенбук (Anna Roggenbuck) (директор із питань політики, CEE 

Bankwatch Network) 
 Фіданка Бачева-Макграт (Fidanka Bacheva-McGrath) (координатор кампаній 
EBRD, Bankwatch) 

 Вивчення механізму розгляду скарг 
 

16:45—17:00 
 

Перерва на каву 
 

17:00—18:00 
 

Сесія 4. Врегулювання конфліктів як альтернатива або доповнення до огляду 
відповідності 

 Огляд 

 Проблеми та перспективи 

 Важливі чинники 

 Час для запитань і відповідей / пленарне обговорення 
 Скотт Адамс (Scott Adams) (омбудсмен із вирішення суперечок апарату 

радника з питань відповідності Міжнародної фінансової корпорації та 
Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій (CAO, IFC-MIGA)) 

 Ольга Васильєва (співробітник органу розгляду скарг щодо проектів EBRD) 
 Фелісміно Алькарпе (Felismino Alcarpe) (керівник органу розгляду скарг EIB) 

 
18:00—18:30 
 

Відгуки щодо роботи семінару 
 

18:30—18:45 
 

Закриття 
Девід Сімпсон (David Simpson) (співробітник органу розгляду скарг щодо проектів 

EBRD) 
Фелісміно Алькарпе (Felismino Alcarpe) (керівник органу розгляду скарг EIB) 
Анна Роггенбук (Anna Roggenbuck) (директор з питань політики, CEE Bankwatch 

Network) 
 
 

18:45—20:00 Коктейль 
(Бістро Cote Est) 
 

 


