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РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД

GRI 203-2; GRI 413-1 
Метінвест є невід’ємною частиною місцевих громад в усіх регіонах 
світу, де працюють його підприємства, і пов’язує своє майбутнє 
як бізнесу з добробутом місцевих жителів. У рамках нашого 
довготривалого зобов’язання підтримувати місцеві громади, ми 
системно реалізуємо соціальні проєкти, сприяючи комплексному 
розвитку громад та позитивному впливу на спосіб їхнього життя.

Ми	підкреслюємо	важливість	
здійснення	стратегічних	
довгострокових	інвестицій	у	сталий	
розвиток	міст	і	селищ,	в	яких	ми	
працюємо.	Ми	взаємодіємо	з	місцевими	
громадами	і	сприяємо	розвитку	
соціальної	інфраструктури,	освіти,	
медицини,	спорту,	культури	та	охорони	
навколишнього	середовища.	У	такий	
спосіб	ми	прагнемо	підвищити	якість	
життя	місцевих	жителів	і	зберегти	
талановитих	місцевих	фахівців,	які	
працюють	на	основних	видобувних	і	
металургійних	підприємствах	Групи	
в	Маріуполі,	Запоріжжі,	Кривому	Розі	
та	Авдіївці.	Реалізація	комплексних	
програм	розвитку	місцевих	громад	
підтверджує	роль	Метінвесту	в	
економічному	розвитку	цих	регіонів.

Для	забезпечення	сталого	розвитку	
міст,	в	яких	Метінвест	здійснює	свою	
діяльність,	ми	розширюємо	стратегічні	
програми	соціального	партнерства	з	
місцевими	фондами	розвитку	міст.	У	
2019	році	Група	посилила	співпрацю	з	
Криворізькою	фундацією	майбутнього	
та	Запорізькою	платформою	спільних	
дій,	яка	базується	на	успішній	моделі	
партнерства	з	Фондом	розвитку	
Маріуполя,	започаткованій	в	2016	році.

GRI 103-2; 103-3 
Добре	організована	структура	
внутрішніх	органів	управління	
допомагає	забезпечувати	
безперервність	реалізації	стратегічних	
програм	розвитку	громад,	що	
на	рівні	Групи	контролюється	
Дирекцією	зі	сталого	розвитку	та	
управління	колективом.	Департамент	
регіонального	розвитку	відповідає	
за	реалізацію	соціальних	проєктів	
на	регіональному	рівні.	Програми	
соціального	партнерства	затверджує	
Наглядова	Рада	та	Генеральний	
директор.	Відділ	соціологічних	
досліджень	здійснює	регулярний	
моніторинг	й	аналіз	громадської	
думки,	щоб	наші	ініціативи	відповідали	
потребам	місцевих	громад.	Ми	
використовуємо	результати	цих	
досліджень	для	оцінки	наявних	
програм	та	формування	основи	для	
прийняття	рішень	у	майбутньому.
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ВАЖЛИВИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК
Прагнучи більш ефективно задовольняти 
потреби місцевих громад, Метінвест 
залучає свій відділ соціологічних 
досліджень до проведення опитувань 
у містах присутності, щоб дізнатися 
думку місцевих жителів щодо соціальних 
програм. Збір інформації проходить 
із застосуванням кількісних (масові та 
короткі опитування) і якісних (фокус-
групи та глибинні інтерв’ю) методів. 
Респондентів просять надати відгуки 
щодо трьох аспектів: якість міської 
інфраструктури та послуг; стан 
навколишнього середовища й вплив 
діяльності Групи на довкілля; вплив 
соціальних програм Метінвесту на 
підвищення добробуту місцевих жителів. 
Кожен з цих показників формує більш 
широке розуміння соціального впливу, 
який ми здійснюємо.

РЕЙТИНГ SUSTAINABLE UKRAINE
Рейтинг Sustainable Ukraine 2019 
високо оцінив підхід Метінвесту до 
взаємодії з місцевими громадами. 
Це перший професійний рейтинг 
корпоративної стійкості в Україні, який 
використовує провідні міжнародні 
практики оцінки та порівняння якості 
корпоративного управління в компаніях, 
а також їхню здатність здійснювати 
позитивний вплив на суспільство, 
управляти нефінансовими ризиками і 
можливостями та забезпечувати сталий 
розвиток. Метінвест отримав рейтинг 
«А» й увійшов до вісімки лідерів серед 250 
найбільших платників податків України. 
Всі компанії оцінювались за різними 
критеріями забезпечення сталого 
розвитку. Метінвест отримав найвищий 
рейтинг у сфері взаємодії з місцевими 
громадами і захисту прав людини.




