Зміцнення позицій НГО у регіонах
як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції,
спрямованого на подолання корупції

ПРОТОКОЛ
засідання Координаційної ради мережі КДК
23 вересня 2020, 16-00, ZOOM
Присутні:
Лариса Старікова
Любов Нестиренко
Сергій Щербина
Павло Коваль
Андрій Михайлов
Слухали:
1. Про формування політики мережі КДК у сфері відносин з зовнішнім
середовищем.
2. Про відмінності у діяльності мережі під час реалізації проекту програми
МАТРА і після його закінчення.
3. Про створення Комітету мережі з етики, визначення його складу та
координатора.
4. Про розвиток регіональних відділень мережі КДК.
Вирішили:
1. В результаті детального розгляду скарги, яка надійшла до керівного ядра
мережі від посадовця Сумського регіонального відділення Володимира
Єщенка були визначені загальні засади політика мережі щодо відносин із
зовнішнім середовищем, які полягають в наступному:
• тренерам мережі КДК рекомендовано використовувати анкети під час
проведення тренінгу, в яких мають бути відображений весь спектр думок
учасників тренінгу;
• претензії учасників тренінгу та представників зовнішнього середовища, які
надходять до мережі передаються на розгляд Комітету з етики мережі,
• Комітет з етики встановлює відповідність чи невідповідність діяльності
тренера Кодексу етики мережі, і у разі виявлення порушень складає
меморандум, який включає проект рішення Координаційної ради мережі, та
передає його на розгляд Координаційної ради мережі,
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• Координаційна рада розглядає меморандум Комітету з етики і за
необхідності вживає заходів, передбачених статтею 20 Кодексу етики мережі.
2. В результаті обговорення процедури сертифікації тренерів мережі з
урахуванням концепції сертифікації тренерів мережі, підготовленої
координатором по роботі з бізнесом проекту Павлом Ковалем, вирішили:
• на етапі реалізації проекту при сертифікації тренерів не висувати до них
вимоги щодо наявності вищої освіти та наукового ступеню;
• перейти до реалізації концепції сертифікації Павла Коваля після
закінчення проекту;
• вдосконалити анкету вступу до мережі, додавши в неї інформацію про освіту
потенційного учасника мережі;
3. На реалізацію норм Кодексу етики мережі КДА вирішено:
• створити Комітет з етики мережі КДК у складі 3 осіб, передбачивши
можливість збільшення його кількісного складу, у тому числі регіональних
відділень, у разі виникнення практичної необхідності;
• затвердити склад Комітету з етики у складі 3 осіб:
Любов Нестиренко – координатор проекту по роботі з регіонами, Київ,
Сергій Щербина – координатор проекту з освіти, Київ
Інна Стретович – сертифікований тренер, співавтор Кодексу етики мережі
КДК, Луцьк
• розглянути можливості вдосконалення Кодексу етики мережі на основі
матеріалів, наданих членами Координаційної ради мережі;
4. На реалізацію стратегічного плану розвитку мережі, організаційноекономічних засад діяльності мережі вирішено:
• прискорити розвиток регіональних відділень мережі;
• визначитися з кандидатурами регіональних представників на основі
переліку сертифікованих тренерів (12 областей) і провести з ними
переговори;
• допомогти координаторам в регіонах встановити робочі стосунки з Торговопромисловими палатами в регіонах
• призначити координаторів регіональних представництв мережі (за згодою)
Андрія Михайлова – Сумська область
Інна Стретович – Волинська область

