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МІСІЯ ТА БАЧЕННЯ

НАША МІСІЯ НАШЕ БАЧЕННЯ

стати головним центром і платформою 
для обміну знаннями між учасниками
UNIC у сфері боротьби з корупцією та 
корпоративного комплаєнсу.

служити структурною моделлю вільного
від корупції бізнес-середовища в Україні.

ЦІЛІ МЕРЕЖІ

Ціль 1

Створення 
спільноти 
однодумців

Ціль 2

Формування партнерських
відносин із зацікавленими
сторонами

Ціль 3

Підвищення
обізнаності про 
кращі практики

Ціль 4

Сталий розвиток 
організації
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

КОМІТЕТ 
З ПИТАНЬ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ

ВИКОНАВЧИЙ 
КОМІТЕТ МЕРЕЖІ

СЕКРЕТАРІАТ 
МЕРЕЖІ
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СЕКРЕТАРІАТ

забезпечив належне створення
та управління UNIC, включаючи
фінансове управління та 
управління персоналом

підготував щорічний та спеціальні 
звіти про діяльність Мережі до 
Виконавчого комітету та 
розповсюджував регулярні 
інформаційні бюлетені серед членів 
Мережі

налагодив співпрацю з 
провідними
міжнародними та 
місцевими партнерами

розпочав активний та постійний
пошук відповідного фінансування
для Мережі
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узгодив та організував
діяльність усіх органів
Мережі

організував Антикорупційний
флешмоб та серію освітніх заходів
для поточних і потенційних учасників
Мережі

створив он-лайн
бібліотеку найкращих
передових практик для 
членів Мережі

випустив 2 Дайджести ділової
доброчесності

СЕКРЕТАРІАТ
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СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОТИ

У період з вересня 2017 року 
по березень 2018 року 
Мережа провела 2

заходи 
з започаткування

4
заходи з розвитку

потенціалу

6
навчальних

заходів55
українські та
міжнародні
компанії

62
тисячі
співробітників
по всій країні

46 міст
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ДАЙДЖЕСТИ

Протягом звітного періоду було
випущено два дайджести

Пункти контракту 
«Положення договору щодо
заборонених практик»

Дайджест 1:

Ваші кроки на шляху оцінки
ризиків та проведення
процедури юридичного
аналізу щодо третіх осіб

Дайджест 2:
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ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКА

Дайджести Мережі, презентації з освітніх 
заходів, дослідження з питань комплаєнсу, 
та інші приклади міжнародних практик 
доступні для учасників Мережі на сайті в 
розділі Кращі практики, Бібіліотека Мережі. 
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СЕРТИФІКАЦІЯ 

Стандарт UNIC, розроблений 
на основі ISO 37001:2016 

Затверджено Методологію сертифікації та Технічні 

умови для незалежної оцінки рівнів комплаєнсу та 

ділової доброчесності. Конкурсний відбір незалежних 

експертів розпочато.
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ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ

Експертні групи UNIC розробили
наступні політики та шаблони:

Політику членських 
платежів

Етичні стандарти 
UNIC

Політику використання
логотипу ділової
доброчесності Мережі

Шаблон звіту
про оцінку
ризиків
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ІНШІ СТЕЙКХОЛДЕРИ

Включення до Центру колективних дій B20 

в Міжнародному центрі колективних дій (ICCA)

Підвищення 

впізнаваності

Обмін досвідом

Поширення 

доброчесності



УСПІШНА СПІВПРАЦЯ
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2017

55 000

За рахунок Організації економічного

співробітництва та розвитку (ОЕСР)

євро

створення Мережі

первинна документація

установчі заходи
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2017

1

2
3
4

5
6
7

8
9

10

*SIDA –
агенство Швеції з 

міжнародного 

співробітництва 

та розвитку



КОМУНІКАЦІЇ

В 2017 році UNIC 

запустила свій сайт

відвідувачів
в середньому за 
місяць

400

www.unic.org.ua

активно висвітлює свою 

діяльність на сторінці у Facebook:

www.facebook.com/UNIC2017

підписувачів
678

дайджести з 
новинами 2
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

учасників

Заплановано до травня 2019 року:

150 сертифікованих 
компаній30

компаній, які 
отримали 
рекомендації

30 проведених 
освітніх 
заходів

12

вебінари4 круглі столи3

дайджести4

Aкадемія ділової

доброчесності

Тиждень ділової 

доброчесності



Зміни 
до Меморандуму UNIC



Доповнення підстав 
припинення участі
у Виконавчому комітеті
та порядок заміщення
вакантної позиції

Письмова процедура 

голосування членів

Виконавчого комітету

Порядок вступу в 

партнерські відносини
Cклад Експретних груп



БЮДЖЕТ
UNIC
2018-2019
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БЮДЖЕТ 2018

Загальний бюджет UNIC на 2018 рік дорівнює еквіваленту

223 254 євро

котрих складають
членські внески

32%
грантові кошти з 
мультивалютного 
рахунку ЄБРР

68%
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БЮДЖЕТ 2019

Загальний бюджет UNIC на 2019 рік дорівнює еквіваленту

247 594 євро

котрих складають
членські внески

36%
грантові кошти з 
мультивалютного 
рахунку ЄБРР

64%
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ОСНОВНІ ВИТРАТИ  2018-2019

проведення «Тижня
ділової доброчесності» 

проведення щорічних
зборів учасників Мережі

створення інтранет-порталу 
для членів Мережі

залучення міжнародних
експертів для проведення
тренінгів, надання
рекомендацій та розробки
шаблонів документів
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ОСНОВНІ ВИТРАТИ

ІТ-послуги

адміністрування
діяльності Мережі

дизайн та друк
інформаційних матеріалів

компенсацію заробітної
плати трьох працівників
Секретаріату
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

внески учасників Мережі, 
які сплачуються
компаніями-членами на 
банківський рахунок UNIC і 
станом на 31 березня 2018 
року склали 2147897,75 грн
або еквівалент

грантові кошти з 
мультивалютного рахунку ЄБРР, 
у відповідності до угоди про 
грантове фінансування між
Секретаріатом UNIC та ЄБРР на 
період квітень 2018 року –
березень 2020 року у розмірі

65 676 євро 325 416 євро
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Ганна Герасимчук 
Голова Секретаріату Мережі
+38 (044) 237-74-53

КОНТАКТИ

unic2017info@unic.org.ua unic.org.ua


