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Наш підхід та 
стратегія 
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.

GRI 413-1

У межах реалізації програм 
соціального партнерства ми 
приділяємо увагу ініціативам, що:
 – мають значний вплив на 

соціально-економічний 
розвиток міст і територій

 – сприяють підвищенню 
привабливості регіонів 
присутності Групи

 – спрямовані на зменшення 
відтоку кваліфікованих кадрів, 
зокрема молодих спеціалістів

 – спрямовані на сферу освіти, 
розвивають таланти та 
місцеві громади

 – реалізуються в партнерстві з 
громадськими організаціями 
та із залученням міжнародних 
партнерів 

 – спрямовані на підтримання 
боротьби з COVID-19

Група системно реалізує довгострокові 
стратегічні програми соціального 
партнерства з неурядовими 
організаціями та місцевими органами 

влади для підтримання сталого 
розвитку регіонів присутності. 
Карантинні обмеження у 2020 році, 
пов’язані з пандемією COVID-19, внесли 
корективи до деяких запланованих 
заходів, проте Група Метінвест 
продовжила підтримувати місцеві 
громади та впроваджувати найкращі 
практики реалізації комплексних 
соціальних проєктів, об’єднуючи 
зацікавлені сторони.

У 2020 році ми реалізовували проєкти з 
покращення інфраструктури, розвитку 
медицини й освіти, підтримання 
культури та спорту, підвищення 
екологічної культури в регіонах 
присутності Групи, а також зосередили 
зусилля на ініціативах, спрямованих 
на боротьбу з поширенням COVID-19 і 
захист місцевих громад. 

У 2020 році ми розширили співпрацю 
із громадськими організаціями (ГО) 
в Україні, а саме Фондом розвитку 
Маріуполя, «Запоріжжя. Платформа 
спільних дій», Криворізькою фундацією 
майбутнього, а також розпочали 
спільну реалізацію ініціатив з ГО 
«Авдіївка. Платформа спільних дій». 
Наше партнерство сприяє підвищенню 
ефективності соціальних інвестицій, 
збільшенню позитивного впливу на 
розвиток громад, покращенню якості 
життя місцевих жителів та залученню 
експертизи провідних міжнародних 
організацій, зокрема Фонду ООН у галузі 
народонаселення (UNFPA), Програми 
розвитку ООН (ПРООН), International 
Alert, U-LEAD з Європою. Завдяки цій 

співпраці у 2020 році стала можливою 
реалізація важливих ініціатив, зокрема 
створення суспільного простору 
«Відкрита поліція»1 в межах програми 
ООН з відновлення та розбудови миру, 
а також покращення якості професійної 
технічної освіти в межах проєкту 
«Освітній кластер – конкурентний 
робітник» за підтримки ПРООН.

Для ефективної реалізації проєктів ми 
тісно взаємодіємо з місцевою владою 
у регіонах присутності. Так, у 2020 році 
під час круглого столу в Маріуполі 
щодо спільної розробки комплексу 
муніципальних програм Група Метінвест 
підписала меморандум про співпрацю 
з муніципалітетом міста на шість років. 
Документ передбачає участь у таких 
програмах, як «Більше ніж турбота», 
«Більше ніж сталь» та «Більше ніж мрія». 
Деякі проєкти з охорони здоров’я 
за програмою «Більше ніж турбота» 
вже реалізуються. У 2020 році за 
підтримки Групи Метінвест завершено 
капітальний ремонт дитячого 
інфекційного відділення міської лікарні 
№4 у Маріуполі. За програмою «Більше 
ніж сталь» заплановано будівництво 
чотирьох об’єктів зі сталевим каркасом. 
Зокрема, вже виконано реконструкцію 
міського пірса. Крім того, будуть 
побудовані два житлових будинки та 
центр адміністративних і соціальних 
послуг у центральному районі 
Маріуполя. До програми «Більше ніж 
мрія» увійшов комплекс проєктів, що 
спрямовані на розвиток зеленого й 
успішного міста. В межах програми вже 
реконструйовано площу Свободи та 

Миру. Також передбачається двоетапна 
реконструкція парку імені Гурова, 
Піщаного пляжу й алеї «Якір».

GRI 103-2; 103-3
Злагоджена робота органів управління 
Метінвесту забезпечує досягнення 
стратегічних цілей бізнесу зі сталого 
розвитку громад. На рівні Групи цей 
процес контролює Дирекція зі сталого 
розвитку та взаємодії з колективом, 
а на регіональному рівні реалізацію 
соціальних проєктів покладено 
на Департамент регіонального 
розвитку. Бюджет програм 
соціального партнерства затверджує 
Наглядова Рада.

Ми постійно ведемо відкритий діалог з 
місцевими громадами і прислухаємося 
до їхньої думки, щоб реалізовувати 
проєкти, які створюватимуть для них 
найбільшу цінність. Відділ соціологічних 
досліджень Метінвесту допомагає 
здійснювати моніторинг та аналіз 
громадської думки. Результати 
використовуються для оцінки 
відповідності реалізованих ініціатив до 
потреб місцевих громад та допомагають 
Метінвесту ухвалювати рішення щодо 
реалізації майбутніх соціальних проєктів. 

1 Креативний простір «Відкрита поліція» – це поліцейський хаб, призначений для проведення тренінгів, публічних дискусій та інших заходів, що сприятимуть ухваленню прозорих та справедливих рішень щодо 
громадської безпеки.
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