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Вступ 
 
1. Як ключова міжнародна фінансова установа у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД, 
туберкульозом та малярією, Глобальний Фонд визнає важливість підзвітності 
постачальників , а також прозорість та передбачуваність своїх операцій.  
 
2. Згідно зі статутними документами, основними принципами роботи Глобального 
Фонду є відкритість, прозорість та підзвітність. Виходячи з цього, Глобальний Фонд 
прагне того, щоб уся його фінансова діяльність, включно з корпоративними 
закупівлями та грантовими операціями, відповідала найвищим етичним нормам, а 
також, щоб їх дотримувалися усі співробітники .  
 
3. У відповідності із цими основними принципами роботи Глобального Фонду 
метою цього Кодексу поведінки («Кодексу») є забезпечити зобов‘язання 
постачальників дотримуватися чесності у грантових операціях та корпоративних 
закупівлях за кошти Глобального фонду.  
 
4. Глобальний Фонд буде регулярно переглядати та, за необхідності, вносити 
зміни у цей Кодекс, для відображення кращих практик, отриманого досвіду та 
зворотнього зв’язку від партнерів. 
 
 
Мандат цього Кодексу  
 
5. Цей Кодексу вимагає від усіх учасників тендерів, постачальників, агентів, 
посередників, консультантів та підрядників («постачальники»), включаючи всіх  
асоційованих членів, співробітників, найманих працівників, підрядників, агентів  
та посередників постачальних організацій (кожен з яких є «представником 
постачальника») дотримання найвищих етичних норм у діяльності, яка 
фінансується Глобальним фондом, пов’язаної з постачанням товарів та/або послуг 
Глобальному Фонду або будь-якому реципієнту коштів Глобального Фонду, в тому 
числі основним реципієнтам, суб-реципієнтам, іншим реципієнтам, координаційним 
механізмам країни, агентам із закупівель та безпосереднім покупцям. 
 
6. Основні реципієнти, суб-реципієнти, інші реципієнти, координаційні механізми 
країни, агенти із закупівель та безпосередні покупці повинні забезпечити 
комунікацію положень даного Кодексу усім своїм постачальникам, які в свою чергу 
повинні дотримуватися усіх викладених у ньому правил. Постачальники повинні 
забезпечити доведення Кодексу всім своїм Представникам та вдатися до 
розумних кроків для забезпечення дотримання ними його положень, в т.ч. вжити 
невідкладні заходи у разі порушення цих положень. Порушення цього Кодексу 
може призвести до рішення Глобального Фонду накласти санкції на відповідного 
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* Затверджено 15 грудня 2009 року на засіданні Ради виконавчого менеджменту Глобального Фонду боротьби зі СНІД, 
туберкульозом та малярією. 
 



Постачальника та/або Представника постачальника, призупинити виплату гранту 
його отримувачам або відмовити у фінансуванні.  
 
 
Чесність та прозорість діяльності  
 
7. Глобальний Фонд жорстко заперечує будь-яку корупційну, 
шахрайську,змовницьку, анти-конкурентну або насильницьку діяльність, пов‘язану 
з його коштами, в тому числі грантами. Глобальний Фонд буде вдаватися до 
суворих і негайних дій в всіх обставинах, які предметно та достовірно свідчитимуть 
про наявність корумпованих, шахрайських, змовницьких, анти-конкурентних або 
насильницьких дій, як пояснюється далі за текстом.  
 
8. Постачальники та представники постачальників повинні брати участь у 
закупівельних процедурах прозоро, відкрито, підзвітно та чесно, що також включає 
дотримання відповідного законодавства та правил стосовно чесної конкуренції, а 
також визначених стандартів якісної практики закупівель.  
9. Постачальники та представники постачальників повинні відповідати на тендерні/ 
конкурсні об‘яви чесно, справедливо та зрозуміло, чітко демонструючи свою 
спроможність відповідати усім вимогам тендеру або контрактних документів. Вони 
також повинні дотримуватися усіх правил,встановлених для кожного окремого 
процесу закупівель, і брати участь у тендері та вступати в договірні 
правовідносини лише тоді, коли вони можуть і бажають виконувати всі 
зобов’язання за договором.  
 
10. Постачальники та представники постачальників (безпосередньо або через 
агентів чи посередників) не можуть вдаватися до корупційної, шахрайської, 
змовницької, анти-конкуретної або насильницької діяльності в процесі участі у 
тендерах або здійсненні діяльності за договором, фінансованої Глобальним 
Фондом. Пояснення:  
 
- «корупційна діяльність» передбачає пропозицію, обіцянку, надання, отримання 
або передачу (безпосередню або через агентів чи посередників) будь-якої цінності 
з метою незаконного впливу на дії іншої особи або установи; 
 
- «шахрайська діяльність» передбачає будь-яку дію або бездіяльність, а також 
умисне викривлення даних, фактів, тощо, які завідомо й умисно або з 
необережності призводять до того, що особа або установа не можуть отримати 
фінансову або будь-яку іншу підтримку або ж здійснюються з метою уникнення 
виконання зобов’язання;  
 
- «насильницька діяльність» передбачає будь-які дії або спробу впливати на 
рішення або дії певної особи чи установи шляхом нанесення шкоди, або погрози 
про нанесення шкоди (безпосередньо або через посередників) тій чи іншій особі 
або установі або їхній власності;  
 
- «змовницька діяльність» передбачає домовленість між двома або більше 
особами або установами, спрямована на досягнення незаконних цілей, включаючи 
незаконний вплив на дії інших осіб або установ;  
 

 
 



- "анти-конкурентна діяльність" передбачає будь-яку домовленість, договір, 
рішення або дії, об’єктом або результатом яких є обмеження або порушення 
конкуренції на будь-якому ринку.  
 
11. Постачальники та представники постачальників не можуть вимагати, 
пропонувати, надавати або приймати, обіцяти або бути посередником у 
пропонуванні, передачі або отриманні коштів, винагород, процентних знижок, 
подарунків, комісійних коштів або інших платежів, окрім тих, які чітко передбачені і 
визначені Глобальним Фондом або реципієнтом гранту стосовно процесів 
закупівель або виконання положень угоди.  
 
12. Інформація, дані, ноу-хау та документи, отримані та напрацьовані в ході участі 
в процесах закупівель Глобального Фонду або реципієнтів його гранту, а також в 
процесі здійснення контрактної діяльності за кошти Глобального Фонду за жодних 
обставин не можуть розголошуватися або передаватися третім сторонам з метою 
надання існуючим або потенційним Постачальникам вигіднішої позиції або 
переваги в тендерних або будь-яких інших процесах закупівель Глобального 
Фонду або реципієнта гранту ГФ, без попередньої письмової згоди Глобального 
Фонду.  
 
Дотримання законодавства  
 
13. Постачальники та представники постачальників повинні у своїй діяльності 
дотримуватися усіх відповідних законів та положень, що діють в тій країні, де вони 
здійснюють свою роботу. Вони також повинні дотримуватися усіх опублікованих 
правил, політик та процедур Глобального Фонду, що стосуються сфер їхньої 
діяльності.  
 
14. Постачальники та представники постачальників повинні забезпечувати 
наступне: щоб ресурси, отримані ними від Глобального Фонду, не 
використовувалися для підтримки, фінансування або заохочення насильства, 
сприяння терористам та терористичній діяльності або для фінансування 
організацій, що підтримують тероризм.  
 
15. Постачальники та представники постачальників не можуть брати участь у 
діяльності, пов‘язаній з «відмиванням» грошей. Йдеться про будь-який вид 
діяльності, спрямований на приховання фактів щодо незаконного отримання 
коштів, наприклад, в результаті шахрайства, хабарництва або іншої незаконної 
діяльності.  
 
 
Доступ та співпраця  
 
16. Постачальники та представники постачальників повинні зберігати у відповідних 
бухгалтерських книгах чіткі та повні дані обліку усіх фінансових та ділових 
транзакцій в рамках фінансованих Глобальним Фондом угод, щонайменше 
протягом п’яти років після дати останнього платежу, здійсненого в рамках угоди з 
Глобальним Фондом.  
 
17. Постачальники та представники постачальників повинні співпрацювати з 
Глобальним Фондом і реагувати на будь-який запит від Офісу генерального 
інспектора (ОГІ Глобального Фонду), а також інших агентів та представників 

 
 



Глобального Фонду та надавати їм доступ до спілкування з відповідними 
співробітниками та перевірки будь-яких рахунків та облікових даних, а також іншої 
документації, пов’язаної з тендерами та виконанням положень угод, фінансованих 
Глобальним Фондом.  
 
18. Постачальники та представники постачальників в будь-який момент 
надаватимуть всю можливу підтримку на запит Глобального Фонду з метою 
дотримання останнім будь-яких законодавчих, регуляторних або статутних вимог, 
висунутих перед ним.  
 
19. Глобальний Фонд очікує, що реципієнти будуть вдаватися до негайних та 
відповідних дій в ситуаціях, коли реципієнту стане відомо, що будь-який з його 
представників або бенефіціаріїв за угодою, фінансованою Глобальним Фондом, 
бере участь або підозрюється в корупційних, шахрайських, змовницьких, анти-
конкурентних або насильницьких видах діяльності, пов’язаних із закупівлями або 
реалізацією тієї чи іншої угоди. Глобальний Фонд накладатиме санкції, які 
вважатиме за доцільні у випадках, коли реципієнт не вживатиме належним чином 
(на розсуд Глобального Фонду) негайних та вчасних заходів у подібних ситуаціях.  
 
Публікації та реклама  
 
20. Без попередньої письмової згоди Глобального Фонду Постачальники та 
представники постачальників не можуть (i) використовувати назву або логотип 
Глобального Фонду у своїх публікаціях або рекламі, (ii) використовувати свої 
безпосередні або непрямі ділові стосунки з Глобальним Фондом із метою 
отримання підтримки останнього на користь товарів та послуг того чи іншого 
постачальника, (i ii) здійснювати будь-яке представництво або заяви замість або 
від імені Глобального Фонду. 
  
Повне і відкрите надання інформації і конфлікти інтересів  
 
21. Перед підписанням угоди або в процесі її виконання Постачальники повинні 
повідомити Глобальний Фонд, якщо вони або їхні Представники є суб’єктом 
санкцій або тимчасового відсторонення від справ, застосованих однією з провідних 
міжнародних фінансових установ, наприклад ООН або Світовим Банком.  
 
22. Постачальники повинні повідомити Глобальний Фонд або фактичного 
реципієнта гранту про існуючі, або потенційні конфлікти інтересів, що стосуються 
Постачальників або їхніх Представників («конфлікт інтересів»). Глобальний Фонд 
вважає конфліктом інтересів таку ситуацію, в якій одна сторона має інтереси, які 
можуть негативно впливати на виконання останньою своїх обов’язків та 
відповідальності, договірних зобов’язань або призводити до  
порушень чинного законодавства. Таким чином, подібний конфлікт інтересів може 
спричинити або становити діяльність, яка є недопустимою згідно положень даного 
Кодексу. Задля забезпечення дотримання високих етичних норм і стандартів усіма 
постачальниками за угодами, що фінансуються Глобальним Фондом, останній 
буде вдаватися до відповідних заходів вирішення подібних конфліктів інтересів. 
Глобальний Фонд може в тому числі відмовити у наданні фінансування у випадках, 
коли певний конфлікт інтересів може стати на заваді здійснення чесного процесу 
закупівель.  
 
23. Постачальники не можуть впливати або шукати важелі впливу на процеси  

 
 



прийняття рішень Глобального Фонду та не можуть вдаватися до таких дій, які 
можуть призводити до порушення Політики Глобального Фонду про етичні норми 
та конфлікти інтересів 
(http://www.theglobalfund.org/documents/policies/PolicyonEthicsandConflictoflnt erestfo
rGlobalFundlnstitutions.pdf).  
 
 
24. Постачальники повинні негайно повідомляти Глобальний Фонд про найменшу 
загрозу правопорушень, пов’язаних із залученням ресурсів та грантових коштів 
Глобального Фонду, незалежно від участі в такому правопорушенні того чи іншого 
Постачальника або його Представника. Для отримання більш детальної 
інформації відвідайте сторінку  
http://www.theglobalfund.org/en/oig/.  
 
  
Глобальний Договір ООН про корпоративну соціальну відповідальність  
 
25. Глобальний Договір ООН є мережею добровільної міжнародної корпоративної 
відповідальності, створеною з метою підтримки участі приватного сектору та 
інших соціальних груп у спільній роботі над посиленням корпоративної соціальної 
відповідальності та загальноприйнятих соціальних засад та принципів охорони 
навколишнього середовища задля подолання труднощів, пов’язаних із процесами 
глобалізації (дивіться www.unglobalcompact.org). Глобальний Фонд заохочує всіх 
Постачальників до активної участі в даному Договорі.  
 
26. Згідно з десятьма принципами, визначеними Глобальним Договором ООН, 
серед Постачальників заохочуються такі дії:  
 
a) підтримка та повага захисту загальновизнаних у світі прав людини;  
b) утримання від діяльності або участі в процесах порушення прав людини;  
c) дотримання свободи спілкування та визнання права на колективні переговори;  
d) підтримка боротьби з будь-якими формами примусової праці;  
e) підтримка дій зі скасування дитячої праці;  
f) підтримка дій, направлених на зменшення дискримінації при  
працевлаштуванні та на робочих місцях;  
g) підтримка запобіжних заходів зі збереження навколишнього середовища;  
h) підтримка ініціатив пропагування відповідальності за стан навколишнього 
середовища;  
i) підтримка розвитку та розповсюдження технологій, дружніх до навколишнього 
середовища; а також  
j) протидія корупції у всіх її проявах, включаючи вимагання та хабарництво. 
 
 

 
 


