
ПРИНЦИПИ 
ПРОЗОРОСТІ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА 
МОМ В УКРАЇНІ

КОНТАКТИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ПРОЗОРОСТІ:

Дзвінки/SMS:   +38 067 406 6327    E-mail:   kievtransparent@iom.int

Будь ласка, звертайтеся до нас з 10:00 до 17:00 в будні дні

   Поштова адреса: 

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні
вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001

Міжнародна організація 
з міграції (МОМ), 
Представництво в Україні



Гаряча лінія прозорості Представництва МОМ в Україні має кілька цілей:
• Забезпечити прозорість шляхом створення каналу комунікації для бенефіціарів, 

партнерів та субпідрядників МОМ для звернень із запитаннями, зауваженнями 
та скаргами.

• Забезпечити механізм повідомлення для бенефіціарів, партнерів та субпідрядників МОМ 
про потенційні випадки корупції та зловживання обов’язками з боку співробітників.

• Служити ключовим джерелом інформації для покращення 
програм і послуг Представництва МОМ в Україні.

Політика прозорості Представництва МОМ в Україні охоплює питання про:
• стандарти послуг, які надає Представництво МОМ в Україні;
• поведінку співробітників МОМ;
• загальну інформація для підрядників, партнерів та клієнтів.

Політика прозорості Представництва МОМ в Україні не охоплює:
• запити, що стосуються процедур та вимог посольств;
• коментарі щодо політики  Представництва МОМ в Україні;
• запити, які вже були повністю досліджені через процедуру розгляду скарг.

Представництво МОМ в Україні прагне дотримуватися найвищих стандартів прозо-
рості, підзвітності та етичної поведінки у своїй діяльності. З метою забезпечення 
прозорості діяльності, Представництвом МОМ в Україні розроблено механізм 
обробки запитів шляхом встановлення телефонної/інтернет лінії – 
ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ПРОЗОРОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА МОМ В УКРАЇНІ.

ЗАПИТ – ЦЕ ЗАПИТАННЯ, ЗАНЕПОКОЄННЯ АБО СКАРГА ЩОДО 
ПОСЛУГ МОМ, ЇХНЬОЇ ВАРТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ

У даній брошурі зазначено, як можна звернутися із запитом 
до Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні 
з метою вирішення  проблем/запитань, пов’язаних із діяльністю МОМ.



СТАНДАРТИ РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ
Даними стандартами керуються під час процесу обробки запитів:

ЗАСАДИ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ 

З метою забезпечення механізму про-
зорості Представництва МОМ в Україні 
всі запити розглядаються професійно та 
своєчасно. Після отримання запиту його 
намагаються вирішити якомога швидше. 
Обробка будь-якого виду зворотного 
зв’язку, скарги, пропозиції та запитання 
є ключовим елементом виміру якості 
роботи організації, що регулярно конт-
ролюється вищим керівництвом Пред-
ставництва МОМ в Україні. Дані запитів 
розглядаються, відстежуються і аналізу-
ються. Цей підхід допомагає поліпшити 
програми та послуги Представництва 
МОМ в Україні.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ    З метою захисту особи клієнта, всі запити, що розглядає МОМ, 
вважаються конфіденційними. 

ОБ’ЄКТИВНІСТЬ   Протягом усього процесу розгляду запитів співробітники дотриму-
ються принципів справедливості, рівності, об’єктивності та неупередженості.

ДОСТУПНІСТЬ   Інформацію про процес подачі скарг, висловлення стурбованості та 
пропозицій бенефіціари, партнери та субпідрядники МОМ можуть дізнатися з плакатів, 
розташованих у приміщеннях МОМ та наших партнерів, на веб-сайті Представництва 
МОМ в Україні, а також із друкованих матеріалів. 

ПІДЗВІТНІСТЬ    Підзвітність обробки запитів і ухвалення рішень щодо них, забез-
печується реєстрацією всіх скарг у базі даних. 

ОПЕРАТИВНІСТЬ    Всі запити обробляються повною мірою та негайно. У випадку, якщо 
запит виходить за межі відповідальності Представництва МОМ в Україні, клієнти перена-
правляються до відповідних установ. У разі можливості, клієнти, які надіслали запит, інфор-
муються про хід розгляду запиту.

КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД    МОМ визнає право клієнтів звертатися із за-
питами, заохочує надавати зворотний зв’язок, у тому числі скарги, і бере на себе 
зобов’язання розглядати всі запити своєчасно. 

РІВНЕ СТАВЛЕННЯ    Всі запити, отримані від клієнтів, розглядаються незалежно від 
статі, кольору шкіри або раси, сексуальної орієнтації, інвалідності, релігійних або по-
літичних переконань, походження та мови клієнтів тощо.



ПРОЦЕС ОБРОБКИ ЗАПИТІВ
СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ   Всі запити, отримані через механізм прозорості Пред-

ставництва МОМ в Україні, спочатку оцінюються щодо їхньої приналежності до сфери 
відповідальності Представництва МОМ в Україні. У випадку, якщо запит поза сферою від-
повідальності Представництва МОМ в Україні, Ви будете проінформовані про це, і буде до-
кладено максимум зусиль, щоб перенаправити Вас до відповідної компетентної установи.
Якщо запит належить до компетенції Представництва МОМ в Україні, він буде на-
правлений до відповідного менеджера проекту МОМ, який оцінить запит,  визна-
чить необхідні заходи для його вирішення та затвердить відповідь, що буде надана.

ЗАПИТАННЯ / ПРОПОЗИЦІЇ   У випадку, якщо Ви телефонуєте із запитанням, що 
стосується роботи МОМ, надання послуг, роз’яснення конкретних вимог, контактних 
даних, призначення тощо, відповідальний відділ Представництва МОМ в Україні 
зв’яжеться з Вами якомога швидше і надасть відповідні консультації або призначить 
час для надання відповідної послуги.

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕНДЕРІВ   МОМ інформує усіх учасників про результати тендеру. 
Будь ласка, зверніть увагу, що оціночний комітет виносить свої рішення на основі 
критеріїв, викладених у тендерній документації.

СКАРГИ   У випадку, якщо Ви телефонуєте, щоб подати скаргу щодо будь-якого 
аспекту надання/ненадання послуги в будь-якому відділі Представництва МОМ в 
Україні або поведінки чи рішення співробітників, Ваша скарга буде ретельно дослі-
джена. На Ваш запит і по можливості, ми будемо інформувати Вас про результати 
розслідування. Будь ласка, зверніть увагу, що джерело, тип і деталі скарги не повідо-
мляються співробітнику, щодо якого скарга була зроблена.

АНОНІМНІ ЗАПИТИ     Ваш запит буде розглядатися як суворо конфіденційна інфор-
мація. У разі, якщо Ви вирішили не розкривати своє ім’я, МОМ не може гарантувати 
вирішення Вашого питання належним чином.

ПОДАННЯ ЗАПИТІВ     Будь ласка,  під час подання запиту, надайте якомога більше 
деталей. Якщо це можливо, будь ласка, вкажіть Ваше ім’я та місце проживання; опи-
шіть свій коментар, скаргу або запитання докладно (вкажіть дату і місце події, залуче-
них співробітників МОМ). Якщо у Вас є пропозиції про те, як може бути вирішена дана 
ситуація, Ви можете обговорити їх із нами.

МОВИ   Ми намагаємося обслу-
говувати клієнтів кожною мовою, 
якою ми володіємо. Запити, пред-
ставлені англійською, російською 
та українською мовами, будуть 
обслуговуватися негайно. Якщо 
Ви говорите арабською, французь-
кою чи іншими мовами, ми докла-
демо всіх зусиль, щоб надати Вам 
відповідь Вашою рідною мовою, 
наприклад, шляхом залучення зо-
внішніх перекладачів.


