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Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні
(за результатами проведеного Мінекономрозвитку моніторингу проектів у
другому півріччі 2017 року)

І. Загальний огляд МТД , що реалізовувалась протягом 2017 року
Протягом 2017 року в Україні реалізовувалось 547 проектів міжнародної
технічної допомоги (далі - МТД) загальною кошторисною вартістю 5,7 млрд дол США
(у т.ч. 2,4 млрд. , що фінансуються з Чорнобильського Фонду Укриття та Рахунку
ядерної безпеки), з них реалізуються понад 10 років – 21 проекті.
Найбільшими донорами для України є Сполучені Штати Америки (близько 370
млн. дол. США щороку) та Європейський Союз (близько 310 млн. євро щороку, які
включають в тому числі секторальну бюджетну підтримку). Інші донори – Канада,
ФРН, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, організації системи ООН,
Світовий банк, ЄБРР.
Проаналізувавши динаміку залучення МТД, видно, що об’єм МТД у 2017р. у
порівнянні до 2016 р. знизився на 321 млн. дол. США , хоча і досі лишається на досить
високому рівні у відношенні до періоду до 2014 року.
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За висновками бенефіціарів, надана допомога в цілому позитивно
позначається на соціально-економічному розвитку сфер та регіонів, результати
відповідають визначеним критеріям та потребам реципієнтів.
Вся допомога, що надається донорами Україні в рамках проектів МТД
відповідає міжнародним зобов’язанням України, згідно чинних міжнародних
договорів, спільним середньостроковим стратегіям (програмам), досягненням Цілей
Сталого Розвитку, пріоритетам соціально-економічного розвитку України, зокрема
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Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» схваленої Указом Президента України від

12 січня 2015 року № 5/2015, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленої постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII.
Щорічно договірно-правова база співробітництва розвивається. Так, протягом
2017 року підписано 13 міжнародних угод та інших двосторонніх документів з
питань технічного та фінансового співробітництва з ЄС, США, Японією, ООН та МБРР на
загальну суму понад 927 млн. дол. США, в тому числі, і масштабну Рамкову програму
партнерства між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй на 2018 – 2022
роки. Орієнтовний обсяг ресурсів, які передбачається залучити на реалізацію
Рамкової програми ООН в Україні, становить 675 млн. США на наступні років.
Також в 2017 році Мінекономрозвитку було забезпечено удосконалення
Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
(постанови КМУ від 10.03.2017 № 129, від 13.09.2017 № 687, від 25.10.2017 № 807).
Внесені зміни були спрямовані на:
 врегулювання особливостей реалізації проектів (програм) міжнародної
технічної допомоги, які спрямовані на підтримку розвитку інститутів
громадянського суспільства;
 розширення переліку випадків для застосування спрощеної процедури
проведення перереєстрації проектів (програм) МТД шляхом подання
скороченого переліку документів;
 непоширення дії Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.02.2002 № 153, на проекти (програми), які фінансуються
НАТО в Україні;
 запровадження механізму реалізації положень міжнародних договорів
України щодо відкриття представництв донорських установ, зокрема
процедури реєстрації таких представництв в Україні.
Мінекономрозвитку на постійній основі співпрацює з донорами,
використовуючи наступні механізми:
участь в розробці стратегічних документів донорів щодо надання допомоги
Україні;
проведення переговорів та укладання міжнародних договорів у сфері МТД;
участь у роботі спільних моніторингових та оціночних комітетів для відбору
проектів (в рамках програм прикордонного співробітництва ЄС), наглядових
радах, керуючих комітетах в рамках програм та проектів МТД;
щорічні перегляди портфелів проектів МТД;
двосторонні зустрічі щодо програмування та моніторингу МТД
Мінекономрозвитку вперше було проведено спільний зі Світовим банком
перегляд портфелю грантових проектів. Такий підхід дозволив висвітлити кращі
практики та отриманий досвід в рамках реалізації проектів СБ, а також виявити
проблемні моменти та скоординувати відповідні відомства для ефективного
вирішення проблемних питань. Оскільки такий підхід виявився дуже ефективним
для процесу координації проектів, такі перегляди планується проводити щорічно.
У 2018 році планується започаткування та проведення переглядів проектних
портфелів з МБРР, США, ЄС, ФРН, Японією.
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Мінекономрозвитку проводить послідовну роботу щодо покращення
механізмів планування донорської допомоги. Зокрема, в 2017 році проведено
консультації з Європейською Комісією та Агентством США з міжнародного розвитку
щодо проведення широкої дискусії із залученням зацікавлених органів держаної
влади щодо підготовки нових стратегічних документів для допомоги Україні у
середньостроковій перспективі. Також з ЄС щороку проводяться місії з програмування
допомоги на наступний рік, в результаті яких формуються міжнародні угоди про
фінансування відповідних програм допомоги Україні з боку ЄС. На підставі цих угод
розробляються конкретні проекти.
З метою підвищення ефективності співробітництва з донорами та координації
залучення міжнародної технічної допомоги Мінекономрозвитку в липні 2017 р. було
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з
питань міжнародного технічного співробітництва». Положенням пропонується
затвердити положення про згадану Раду, яка буде уповноважена забезпечувати
розробку пропозицій щодо підготовки середньострокового плану співробітництва з
країнами-донорами, міжнародними організаціями та ЄС щодо залучення МТД. На
даний час Мінекономрозвитку здійснюється підготовка документів для внесення
проекту постанови на розгляд Уряду.
ІІ. Перспективи залучення МТД у 2018 році
За даними посольств та представництв донорів, очікуваний обсяг ресурсів
МТД, які планується надати Україні у 2018 році складає приблизно 700 млн. дол.
США.
Донор

США
Канада
ФРН
Швейцарська Конфедерація
Королівство Швеція
Королівство Данія
Королівство Норвегія
Туреччина
Японія
Європейська Комісія
ООН
ОБСЄ
МБРР
ЄІБ
НЕФКО
Всього
"-" – інформацію не надано

Прогноз на 2018 рік
(млн. дол. США)
(по курсу НБУ на 01.01.2018)
203,78
35,79
30,3
11,22
11,15
248,22
137,62
1,92
7,0
25,0
3,14
715,14
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Основні завдання на 2018 рік:
укладання міжнародних договорів, зокрема з ЄС про фінансування програм
у сферах енергоефективності, ядерної безпеки, управління державними
фінансами, сприяння імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
а також з урядами США, КНР, ФРН;
прийняття постанови «Про утворення Ради з питань міжнародного
технічного співробітництва» та проведення її засідань;
розробка Стратегічного документу щодо залучення міжнародної технічної
допомоги до 2020 року;
розробка та прийняття постанови про створення національної системи
менеджменту та контролю програм прикордонного співробітництва
Європейського інструменту сусідства на 2014 – 2020 роки;
прийняття постанови про внесення змін до Порядку підготовки, виконання
та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки
Європейського Союзу в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 15.09.2010 № 841;
розвиток нормативної-правової бази щодо залучення, використання та
моніторингу МТД (за результатами проведеного Рахунковою палатою в
2017
аналізу ефективності використання органами державного
управління міжнародної технічної допомоги).

ІІІ. Аналіз моніторингу проектів у другому півріччі 2017 року
У другому півріччі 2017 року в Україні реалізовувалось 453 проекти
міжнародної технічної допомоги (далі - МТД), що на 1,17% більше у порівнянні до І
півріччя 2017, загальною кошторисною вартістю 5,5 млрд дол США (у т.ч. 2,4 млрд. ,
що фінансуються з Чорнобильського Фонду Укриття та Рахунку ядерної безпеки), з них
реалізуються понад 10 років – 21 проект, завершено у ІІ півріччі 2017 – 154 проекти на
суму 3,2 млрд. дол. США, розпочато 47 проектів загальним обсягом фінансування 4,7
млн. дол. США.
Традиційно найбільшими донорами для України є Сполучені Штати Америки та
Європейський Союз. Інші донори – Канада, ФРН, Нідерланди, Швеція, Швейцарія,
Японія, Данія, організації системи ООН, Світовий банк, ЄБРР.
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Загальні обсяги МТД за проектами, що реалізуються в Україні у ІІ півріччі 2017
у порівнянні до І півріччя
Донор

Чорнобильський
фонд1
США
ЄБРР

І півріччя
2017

ІІ півріччі
2017 (тис.

Частка, %
І півріччя

Частка,
% ІІ
півріччя

Кількість
проектів
у І півріччі

(тис. дол.
США)

дол. США)

2 273 2191

Кількість
проектів
у ІІ
півріччі

2 213 038

*

*
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1 522 341

1 551 147

50%

49%

103

108

671 038

574 911

22%

18%

35

44

331 380

371 459

11%

12%

138

163

206 837

277 062

7%

9%

26

30

150 193

158 762

5%

5%

19

18

44 607

72 265

1,5%

2%

7

10

26 951

26 957

0,9%

0,9%

7

8

21 334

24 281

0,7%

0,8%

14

29

20 872

24 112

1%

1%

6

8

20 710

20 947

0,7%

0,7%

7

9

10 414

15 894

0,3%

0,5%

1

3

8 133

8 173

0,3%

0,3%

6

6

5 192

8 915

0,2%

0,3%

3

4

2 429

6 008

0,1%

0,2%

1

2

2 410

5 309

0,1%

0,2%

1

2

1 142

9 225

0,3%

4

10

1 016

1 021

1

1

803

813

1

1

461

777

2

1
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ЄС
ФРН
Канада
Швейцарія
Швеція
ОБСЄ
Японія
ПРООН
ГЕФ2
МБРР
ЄІБ
Данія
РЄ3
Норвегія
Польща
МАГАТЕ
Туреччина
*

Обсяг МТД, що надавалась через Чорнобильський фонд «Укриття», не враховувався при обрахуванні
процентного співвідношення та суми
2
Глобальний екологічний фонд
3
Рада Європи
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Донор

І півріччя
2017

ІІ півріччі
2017 (тис.

(тис. дол.
США)

дол. США)

241

Великобританія

Частка, %
І півріччя

Частка,
% ІІ
півріччя

Кількість
проектів
у І півріччі

Кількість
проектів
у ІІ
півріччі

1

2

874

НАТО

5 467

0,2%

5

Нідерланди

3 402

0,1%

1

ЮНІДО

852

1

НЕФКО

732

1

Всього

3 048 503

3 169 362

100%

100%

382

453

Як видно із таблиці, загальні обсяги МТД за ІІ півріччя у співвідношенні до І
півріччя суттєво не змінились.
Розподіл МТД за донорами та секторами
Ядерна безпека
США
Національна безпека та оборона
ЄБРР
Урядування та громадянське
суспільство
Регіональний розвиток

ЄС
Німеччина

Відновлення Донбасу та ВПО
Канада
Енергетика та
енергоефективність
Охорона здоров'я

Швейцарія
Швеція

Аграрний

ОБСЄ

Освіта і наука

Японія

Банківський та фінансовий

ПРООН

Навколишнє середовище

ГЕФ

Промисловість та МСП

Норвегія

Економічний розвиток і торгівля

ЄІБ
МБРР
0

500000

1000000

1500000

2000000

Соціальна інфраструктура і та
послуги
Транспорт та інфраструктура
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Розподіл обсягів МТД та кількості проектів між донорами

1 021

Польща

1

3 402

Нідерланди

1

5 309

Рада Європи

2

5 467

НАТО

6 008

Данія

8 173

МБРР

8 915

ЄІБ

9 225

Норвегія

15 894

ГЕФ

20 947

ПРООН

24 112

Японія

24 281

ОБСЄ
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Розподіл обсягів МТД та кількості проектів за секторами
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Далі представлена інформація щодо проектів у розрізі донорів МТД.

ІV. МТД від міжнародних організацій (МО)
У другому півріччі 2017 року в Україні реалізовувалось 110 проектів МО
загальною кошторисною вартістю4 3,048 млрд. дол США (з них 400 млн дол США
становлять проекти ЧАЕС з рахунків ЧФУ та РЯБ).
Відповідно до наданих бенефіціарами звітів щодо моніторингу, проекти в
основному впроваджуються успішно.
Також, бенефіціарами було повідомлено про наявність проблем в 4 проектах
міжнародних організацій: 1 МБРР, 2 E5P, 1 ЄІБ.
По 11 проектах бенефіціарами моніторинги не надано.
Співвідношення допомоги, що надається різними організаціями
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4.1 МТД з боку МБРР (Міжнародного банку реконструкції та розвитку)
За результатами перегляду портфелю грантів Світового банку в Україні
02.02.2018 та аналізу моніторингу, проведеного бенефіціарами та реципієнтами
проектів Банку варто відзначити, що у ІІ півріччі 2017 року впроваджувалось
7 проектів грантової допомоги МБРР загальною вартістю 11,5 млн. дол. США, що на
3,92 млн. дол. США більше, ніж у І півріччі 2017 р. (6 грантів Банку відповідно).
Грантова допомога МБРР надавалась за такими напрямами:
 аграрний сектор – 0,58 млн. дол. США;
 відновлення Донбасу та ВПО – 3,2 млн. дол. США;
 енергетику та енергоефективність – 2,7 млн. дол. США;
 освіту і науку – 0,34 млн. дол. США;
 промисловість (прозорість вугільної галузі) – 0,78 млн. дол. США:
 реформу державного управління та фінансів – 3,58 млн. дол. США.
За інформацією бенефіціарів 6 проектів грантової допомоги Банку
реалізовувались успішно, загалом допомога відповідала потребам реципієнтів та
сприяла виконанню покладених на них стратегічних завдань.
Внаслідок підтримки Світового банку наразі розвивається ІТ-система у сфері
державних фінансів, підвищується якість та прозорість бюджетного процесу в Україні,
удосконалюється система відкритого та ефективного державного управління із
застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій; здійснюється
підготовка до участі України у Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень
учнів (PISA), надання консультаційних послуг з питань проведення закупівель та
управління інвестиційним проектом ЄБРР, підтримка з упровадження стандарту ІПВГ
(Ініціативи з прозорості вугільних галузей) в Україні. Також Банком надано допомогу
для підтримки земельної реформи та реформування земельних відносин в Україні, в
рамках якої спільно з Банком напрацьовано зміни до законодавства України для
відкриття ринку землі та проведення земельної реформи, у т. ч. щодо вдосконалення
процедури реєстрації договорів оренди, оцінки землі та проведення дистанційного
зондування землі сільськогосподарського призначення, удосконалення системи
моніторингу земельних відносин, тощо.
Разом з тим 1 проект Світового банку - «Програма сприяння регуляторній
реформі централізованого теплопостачання України», строк реалізації якого
закінчився 31.12.2017 за інформацією бенефіціара та реципієнта проекту НКРЕКП був
неуспішним, основні цілі Проекту не були досягнуті. Завдання, поставлені перед
виконавцем проекту не були виконані належним чином, звіти/результати, надані
Консультантом, значною мірою не відповідали а ні вимогам технічного завдання
Проекту, погодженого Світовим банком, а ні критеріям якості, та надавались із
запізненням строків, передбачених графіком надання результатів/звітів.
Проблеми, що виникали у ході реалізації проекту: 1) технічне завдання
Проекту, розроблене в 2012-2013 рр., не було актуалізовано перед фактичним
початком Проекту у 2015 р.; 2) Консультант відмовився залучити
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висококваліфікованих міжнародних експертів з належними знаннями і досвідом
відповідно до завдань Проекту; 3) урегулювання питання дублювання основних
завдань між проектами МБРР-SIDA та USAID МЕР (у зв’язку з неактуалізованим ТЗ
проекту) затягнуло у часі процес реалізації проекту Банку; 4) суперечки щодо
Договірних відносин між НКРЕКП та Консультантом, у т. ч. оплати консультаційних
послуг, наданих Консультантом залишаються не неврегульовані, оскільки звіти
Консультанта НКРЕКП визнало неприйнятними.
За інформацією МБРР на 2018 рік Україні заплановано виділи близько 7 млн.
дол. США грантової допомоги.
4.2 МТД від організацій системи ООН
30 листопада 2017 року було підписано Рамкову програму партнерства між
Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй на 2018 – 2022 роки. Орієнтовний
обсяг ресурсів, які передбачається залучити на реалізацію Рамкової програми ООН в
Україні, становить 675 млн. США на наступні років.
Допомога ООН надаватиметься за 4-ма напрямами партнерства:
1.
2.
3.
4.

стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість;
рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту;
демократичне врядування, верховенство права і громадська участь;
безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на
Сході.

Протягом другого півріччя в Україні впроваджувались 15 проектів організацій
системи ООН кошторисною вартістю 38 млн. дол. США, з них 10 проектів ПРООН, 2
проекти ГЕФ та 2 проекти МАГАТЕ.
За результатами моніторингу, можна відмітити, що досягнуто запланованих
проміжних підсумків щодо більшості кінцевих результатів. Зокрема, була зміцнена на
національному рівні спроможність органів влади, громадянського суспільства і
неурядових організацій завдяки посиленню взаємодії з партнерами та покращанню
технічних можливостей.
Також, на сьогодні Програмою розвитку ООН в Україні продовжується
впровадження масштабного проекту «Відновлення управління та сприяння
примиренню
у
постраждалих
від
кризи
громадах
України»,
який
впроваджуватиметься за фінансової підтримки ЄС, SIDA та Швейцарської агенції
міжнародного розвитку та співробітництва. Кошторисна вартість проекту складає
14 млн. дол.США.

4.3 МТД Фонду Е5Р (ЄБРР – адміністратор Фонду, Північна екологічна фінансова
корпорація (НЕФКО) як розпорядник фонду і як виконавча агенція)
Е5Р – багатосторонній донорський фонд, заснований у 2009 р. ЄБРР, ЄК, ЄІБ, ПІБ
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(Північним інвестиційним банком), НЕФКО (Північною екологічною фінансовою
корпорацією), МБРР та МФК (Міжнародною Фінансовою Корпорацією) для сприяння
інвестиціям у проекти підвищення енергоефективності та екології, насамперед у
Східноєвропейському регіоні.
У фонді Е5Р акумулюються фінансові внески, що використовуються для надання
грантів на виконання проектів у муніципальному секторі.
Проекти, затверджені для впровадження в Україні, показали, що гранти E5P
можуть залучати інвестиції, середній обсяг яких у 5 разів перевищує обсяг наданих
грантів.
Типовими проектами в цій сфері є проекти з:
 теплопостачання,
 водопостачання та водовідведення,
 управління твердими відходами,
 ізоляція або енергоефективність в громадських чи житлових будинках.
В рамках участі України в Е5Р відбувається фінансування проектів модернізації
муніципального та комунального господарства української економіки. Зокрема, за
результатами останніх засідань Координаційної групи та Асамблеї вкладників Фонду
були затверджені виділення грантів для фінансування проектів з розвитку сонячної,
вітрової та малої гідроелектроенергетики в Україні на загальну суму 31,1 млн.євро.
Ключовими проектами Е5Р у секторі муніципального та комунального господарства є
проекти модернізації системи теплопостачання у Львові та започаткування роботи
приватних енергосервісних компаній.
За інформацією НЕФКО у 2017 році безоплатна технічна допомога Україні, яка
надавалась в рамках Фонду Е5Р складала більше 2,6 млн євро. У 2018 Корпорація
планує виділити кошти на такому ж рівні.
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувався 21 проект грантової допомоги у
сфері енергетики та енергозбереження, залученої в рамках Фонду Е5Р, загальною
вартістю більше 39 млн. євро, у порівнянні з 12 проектами, що реалізовувались у
першому півріччі 2017 року загальною вартістю більше 11 млн. євро.
За оцінкою бенефіціарів більшість проектів у звітному періоді у цілому
реалізовувались успішно, а надана допомога донорів відповідала потребам
реципієнтів. Допомога надавалась з метою впровадження енергозберігаючих заходів
регіональних міст та задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб. Вигодами від
реалізації проектів в рамках Фонду Е5Р є суттєва економія бюджетних коштів у зв’язку
з ефективним використанням енергетичних ресурсів, зменшення використання
паливно-енергетичних ресурсів, у т. ч. природного газу та електричної енергії,
зменшення викидів діоксиду вуглецю, покращення якості повітря, покращення умов
перебування персоналу та дітей в закладах освіти та охорони здоров’я регіональних
міст.
Однак були деякі проблеми: за інформацією Чернівецької ОДА під час
реалізації грантового проекту «Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у місті
Чернівцях»: перший тендер не відбувся у зв’язку з відсутністю наданих тендерних
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пропозицій, тому Групою управління проекту було прийнято рішення про нову
редакцію тендерної документації.
Донецькою ОДА не надано моніторинг реалізації проекту «Енергозберігаючий
проект у двох навчальних закладах м. Дружківка». Полтавською ОДА також не надано
моніторинг по проекту «Модернізація теплового району «Авіамістечко» в місті
Миргороді Полтавської області», оскільки реалізація проекту розпочалась фактично у
грудні 2017 року.
Також за оцінкою Луганської ОДА надана донором допомога за проектом
«Енергозберігаючий проект у двох навчальних закладах освіти (ДНЗ № 1,2) у м.
Кремінна» частково відповідала потребам реципієнта, оскільки виконання
виконавцем проекту зобов’язань не відповідало тим, що зазначені у проектній
документації і фактично проведення енергозберігаючих заходів проводилось тільки в
одному закладі освіти, замість двох передбачених, а також спостерігалось
відставання від графіку робіт.
4.4 Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)
У ІІ півріччі 2017 року впроваджувалось 4 проекти ЄІБ на суму більше 8,9 млн.
дол. США, що майже на 6 млн. дол. США більше, ніж у І півріччі 2017 року.
Зазначені проекти спрямовані для підтримки Мінінфрастуктури у питаннях
супроводження підготовки підпроектів міст в рамках інвестиційних проектів з
розвитку інфраструктури міського пасажирського транспорту, зокрема оновлення
комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену,
будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження
сучасних систем оплати проїзду в містах; поліпшення рівня безпеки мережі
автомобільних доріг, у т. ч. оновлення стандартів проектування автомобільних доріг,
впровадження аудиту безпеки дорожньої інфраструктури, зміцнення управління
загальною безпекою дорожнього руху в Укравтодорі; ефективного використання
коштів для відновлення східної частини України.
Так, зокрема, ЄІБ забезпечено підтримку в частині: надання консультацій та
розробки ТЕО і тендерної документації для інвестиційних проектів у сфері міського
транспорту; здійснення консультаційної та інформаційної роботи з питань безпеки
дорожнього руху; проведення аналізу потреб громад для подальшого залучення
потенційних учасників інвестиційного проекту з метою подолання наслідків конфлікту
у східній Україні, розроблення стандартів зі здійснення закупівель та проведення
конкурсних торгів.
Разом з тим бенефіціаром (Мінрегіоном) відзначено, що у ході реалізації
проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України: підтримка
впровадження програм для кінцевих бенефіціарів» виникали проблеми, пов’язані зі
змінами кадрового складу центральних та місцевих органів виконавчої влади та
складною економічною ситуацією в Україні.
Крім того, Мінрегіоном не надано моніторинг по проекту «Програма раннього
відновлення України: підтримка впровадження програми кінцевими бенефіціарами».
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За інформацією ЄІБ протягом 2017 року в Україні було завершено реалізацію 9
проектів технічної допомоги Банку на загальну суму приблизно 3,4 млн. євро. У 2018
році Банк планує продовжити фінансування 6 поточних проектів технічної допомоги,
загальною контрактною вартістю більше 5 млн. євро. Ці дані наводяться Банком з
урахуванням власних коштів Банку, а також коштів, що надаються ЄІБ в рамках
Трастового фонду технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF), створеного за
підтримки 14 країн-членів ЄС для підтримки проектів ЄІБ з надання позик в Україні.
4.5 Інформація щодо допомоги Україні від ЄБРР в частині діяльності
Чорнобильського фонду “Укриття” та Рахунку ядерної безпеки
Європейський банк реконструкції та розвитку є Адміністратором двох міжнародних
фондів - Рахунку ядерної безпеки і Чорнобильського фонду „Укриття”, з яких фінансуються
проекти міжнародної технічної допомоги з підготовки Чорнобильської АЕС до зняття з
експлуатації і перетворення об’єкта „Укриття” в екологічно безпечну систему.
Відповідні міжнародні договори між Україною та ЄБРР були підписані в листопаді
1996 року – Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) та у листопаді
1997 року – Рамкова угода стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні
Станом на друге півріччя 2017 року в Україні реалізувалось:
8 проектів, що фінансуються з Чорнобильського фонду “Укриття” загальною
кошторисною вартістю 1 956 809 178 євро.
1 проект «Моніторинг чорнобильських проектів» на суму 4 189 813,97 євро;
2 проекти, що фінансуються з Рахунку ядерної безпеки кошторисною вартістю
417 349 582 євро.
Бенефіціаром проекту - ДАЗВ не зазначено про наявність проблем. Водночас, у
поданому ДАЗВ моніторингу відсутня інформація щодо робіт та результатів діяльності
за проектам.

4.6 Інформація щодо допомоги Україні від ЄБРР
У другому півріччі 2017 року ЄБРР впроваджувалось 21 проект МТД на суму
понад 15 млн.євро.
На відміну від МВФ, ЄБРР працює лише на комерційних засадах. Банк надає
виключно цільові кредити під конкретні проекти приватним і державним структурам
на потреби розвитку економіки (60% позичкових засобів спрямовуються у приватний і
40% - у державний сектор). Крім цільових кредитів, ЄБРР здійснює прямі інвестиції, а
також надає технічну допомогу (консультації, курси навчання банкірів та менеджерів,
допомога в організації систем розподілу продовольства). Спеціальних коштів для
надання технічної допомоги ЄБРР не має, а залучає інші ресурси, в тому числі із
створених у країнах ЄС спеціальних фондів. Тому, в основному ЄБРР виступає
розпорядником або адміністратором фондів.
Проекти VNL ЄБРР у ІІ півріччі реалізувались у галузі енергоефективності та
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теплопостачання, ядерної безпеки та фінансової сфери.
Також
ЄБРР впроваджувались проекти, спрямовані на підтримку
впровадження реформ в Україні: Стратегічна Група Радників з підтримки реформ в
Україні; Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки реформ в Україні –
Офіс Реформ, Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки реформ в
Україні – Команди підтримки реформ.
За інформацією МЕРТ, проект «Інституційна підтримка в рамках архітектури
підтримки реформ в Україні – Команди підтримки реформ» впроваджувався успішно.
В рамках проекту Міністерству надано консультаційну підтримку при розробці: Єдиної
форми банківської гарантії для публічних закупівель, що регулюється нормативним
актом Мінекономіки та Положенням НБУ №639; зміни механізму оплати за скаргу до
АМКУ. Внесення змін (нова редакція) постанови КМУ від 23 березня 2016 р. № 291
"Про встановлення розміру плати за подання скарги»; розробці методичних
рекомендацій щодо виявлення ризиків під час проведення процедур публічних
закупівель; запровадженні механізму електронної тендерної документації (план та
технічне завдання на запровадження ETD); розробці проекту відбору кращих тендерів
(список критеріїв відбору кращих тендерів). Більш детальні результати реалізації
проекту розміщено на сайті Мінекономрозвитку та на офіційному сайті «Прозорро».
Відповідно до наданої другим бенефіціаром - Мінфіном інформації,
вищезазначений проект впроваджується успішно. Було сформовано команду з 12
експертів, розпочато реформу у секторі державних фінансів, підвищення інституційної
спроможності Мінфіну, ДФС,
Відповідно до наданої інформації СКМУ проект «Інституційна підтримка в
рамках архітектури реформ в Україні - Офіс реформ» впроваджувався успішно. Було
забезпечено на належному рівні організацію та координацію реформ, підготовлено
пропозиції щодо плану заходів із впровадження реформ на відповідний рік та
механізмів реалізації таких реформ. За безпосередньої підтримки Офісу реформ було:
проведено першу міжнародну Конференцію з питань реформ в Україні у м .Лондоні.
За участі та при методологічній підтримці та експертному аналізі спеціалістів Офісу
реформ підготовлено Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року,
розроблено та затверджено План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік та сформовано
проект Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік.
Також за безпосередньої підтримки Офісу реформ було підготовлено ряд
важливих нормативно-правових актів, в тому числі Стратегію розвитку малого та
середнього підприємств, розроблено та прийнято закон про «Про приватизацію»,
підготовлено перелік
підприємств «тріаж», розроблено проект Закону «Про
корпоративне управління», який подано до ВРУ, та ін.
4.7 МТД від ОБСЄ (Координатор проектів ОБСЄ - КПОУ)
У другому півріччі 2017 року ОБСЄ впроваджувалось 29 проектів загальною
кошторисною вартістю 24 281 000 євро у сферах врядування, розвитку
громадянського суспільство та національної безпека і оборони.
В рамках проектів за напрямком «Демократизація та належне управління»
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надано підтримку Уряду України у впровадженні реформ, в т.ч. шляхом сприяння
всеосяжному діалогу між різними гілками влади та представниками громадянського
суспільства, надано сприяння у контексті удосконалення законодавства у сфері
захисту прав людини, вдосконалення Національної стратегії розвитку громадянського
суспільства, у впровадженні нової інформаційної політики.
КПОУ продовжується проектна діяльність у таких сферах, як надання сприяння
удосконаленню виборчого процесу, зокрема в контексті удосконалення виборчого
законодавства та шляхом проведення навчання для представників Центральної
виборчої комісії.
У проектах у сфері «Верховенство права та права людини» здійснюються
проекти у сфері удосконалення механізмів захисту прав людини, зокрема проведення
спеціальних тренінгів для державних службовців та суддів, підвищення обізнаності та
рівня довіри суспільства щодо механізмів захисту прав людини; забезпечення
відповідності проектів українських нормативно-правових актів зобов’язанням, взятим
на себе в рамках ОБСЄ, Ради Європи, іншим міжнародним стандартам та кращим
світовим практикам; підвищення якості правової освіти з акцентом на дотриманні
культури із забезпечення верховенства права; сприяння органам судової влади в
удосконаленні системи правосуддя в питаннях винесення справедливих судових
рішень.
Сприяння з боку КПОУ органам влади у впровадженні конституційної
реформи; надання допомоги правоохоронним органам України у підвищенні
інституційних можливостей щодо відповідності міжнародним стандартам у сфері
захисту прав людини; сприяння Уповноваженому ВРУ з прав людини у питаннях
залучення громадянського суспільства до створення системи моніторингу
дотримання прав людини; надання допомоги у сфері адміністративної юстиції
(внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України) та сприяння
єдності судової практики адміністративних судів України.
У проектах за напрямком «Безпека людини» передбачено здійснення
проектної діяльності у сфері реформування органів внутрішніх справ. КПОУ планує
приділяти увагу здійсненню проектів з підвищення ефективності діяльності
українських державних органів та зміцнення правових рамок у сфері боротьби з
торгівлею людьми, кіберзлочинністю та гендерною нерівністю, в тому числі у сфері
протидії домашньому насильству, а також переслідування таких злочинів.
4.8 МТД за підтримки Ради Європи
У другому півріччі 2017 року реалізовувались 2 проекти технічної допомоги за
підтримки Ради Європи на суму більше 5,3 млн. дол. США у сферах посилення захисту
прав людини внутрішньо переміщених осіб, у т.ч. для покращення доступу ВПО до
правових консультацій та засобів юридичного захисту; покращення координації
діяльності суб’єктів, залучених до вирішення проблемних питань ВПО; підвищення
обізнаності представників місцевих органів влади, органів та установ, що
забезпечують правовий та соціальний захист переселенців, про актуальні потреби та
проблеми ВПО; використання на регіональних рівнях методів роботи з ВПО, що
зазнали психотравм, тощо.
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Мінрегіоном як бенефіціаром не надано моніторинг 2-х проектів Ради Європи:
«Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» та
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

V. Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається ЄС
У грудні 2017 року Європейською Комісією затверджено новий Стратегічний
документ щодо допомоги Україні на 2018-2020 роки. У цьому стратегічному документі
визначені чотири стратегічні сектори, які стосуються загальних напрямів реформ в
Україні, для виконання яких надаватиметься допомога ЄС:
1. Зміцнення інституцій та належного управління, у тому числі у сфері
забезпечення верховенства права та безпеки;
2. Економічний розвиток та розвиток можливостей ринку, у
розвиток приватного сектору та покращення бізнес-клімату;

тому числі

3. Покращення транспортного сполучення, енергоефективність, захист
навколишнього середовища та запобігання зміні клімату;
4. Мобільність та контакти між людьми, у тому числі впровадження більш
ефективної соціальної політики.
Індикативний трирічний бюджет фінансування заходів в рамках Стратегії
складає 430-530 млн. євро.
У 2017 році ЄС було надано Україні безоплатну допомогу на суму понад 174
млн. євро (у 2018 році прогнозні обсяги допомоги ЄС складають приблизно 208 млн.
євро).
У другому півріччі 2017 року впроваджувались 153 проектів на загальну суму 352
млн. дол. США ЄС, що на 15 проектів більше, ніж реалізовувалось у І півріччі. Також
обсяги фінансування проектів у другому півріччі збільшились на 37 млн. євро у
порівнянні з І півріччям.
У звітному періоді було розпочато 38 нових проектів ЄС на загальну суму 73 млн.
дол. США. Таким чином, у порівнянні з І півріччям у ІІ півріччі було розпочато майже в
4 рази більше проектів, обсяги фінансування яких перевищили в 4,5 рази загальну
кошторисну вартість проектів, розпочатих у І півріччі 2017 року.
За результатами порівняння обсягів технічної допомоги ЄС та інших донорів, ЄС
продовжує залишатись одним із найбільших донорів, посідаючи перше місце за
кількістю проектів, що реалізовувались у звітному періоді та третє місце за обсягом
фінансування проектів (після США та ЄБРР, як розпорядником коштів
Чорнобильського фонду «Укриття»).
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Окрім технічної допомоги ЄС також надає на безоплатній та безповоротній
основі секторальну бюджетну підтримку в рамках 3 програм у сферах енергетики,
регіонального розвитку та державного управління на загальну суму 185 млн. євро, з
яких отримано 43,5 млн. євро до держбюджету (станом на січень 2018 року).
Проекти технічної допомоги ЄС реалізовувались в усіх областях України.
Допомога в рамках проектів ЄС надавалась в різних видах та формах, включаючи
консультаційно-дорадчу допомогу, проведення навчальних заходів, постачання
обладнання та матеріалів, виконання будівельних робіт для реконструкції різних
об’єктів, надання грантового фінансування.
Розподіл МТД ЄС за секторами від обсягу фінансування
Комунікації та ІКТ
Охорона здоров'я
Промисловість та МСП
Соціальна інфраструктура і та послуги
Транспорт та інфраструктура
Банківський та фінансовий
Аграрний
Економічний розвиток і торгівля
Національна безпека та оборона
Енергетика та енергоефективність
Освіта і наука
Навколишнє середовище
Ядерна безпека
Регіональний розвиток
Відновлення Донбасу та ВПО
Урядування та громадянське суспільство

463
1 780
2 861
3 659
9 927
12 425
13 086
14 588
16 317
18 856
21 055
24 079
35 340
36 226
53 193
73 421
-
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Кількість проектів МТД ЄС за секторами
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Охорона здоров'я
Промисловість та МСП
Транспорт та інфраструктура
Банківський та фінансовий
Економічний розвиток і торгівля
Навколишнє середовище
Аграрний
Національна безпека та оборона
Відновлення Донбасу та ВПО
Регіональний розвиток
Ядерна безпека
Енергетика та енергоефективність
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Найбільший обсяг технічної допомоги ЄС у звітному періоді було спрямовано для
фінансування проектів у сферах:
Урядування та громадянське суспільство – 17 проектів на загальну суму 73
млн. дол. США, в рамках яких надавалась допомога для: удосконалено
нормативно-правову базу у сфері реформування державної служби щодо
проведення конкурсів, здійснюється моніторинг конкурсів на посади фахівців з
питань реформ, розроблено програми навчання.
Для Головного сервісного центру МВС було розроблено та передано
програмне забезпечення, знято відеокліп для популяризації довідкового
телефону Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України,
розповсюджено на офіційних веб-сайтах сервісних центрів Міністерства
внутрішніх справ України та в соціальних мережах, розроблено навчальний
посібник зі стандартів комунікації. Головного управління Національної поліції у
Львівській області було отримано рідкокристалічний екран та комплектуючі
для мультифункціонального пристрою Conica Minolta. Головного управління
Національної поліції в Полтавській області отримано комп’ютерну та
фототехніку. Головного управління Національної поліції в Хмельницькій
області надано меблі, побутову техніку, інформаційний стенд, автомобіль Ford
Transit Custom, укомплектування до автомобіля. Департаментом патрульної
поліції отримано автомобільне укомплектування, комп’ютерну техніку, меблі,
навчальні посібники, світловідбиваючі брелоки. Державною установою «Центр
обслуговування підрозділів Національної поліції України» було отримано
автомобілі, мобільні телефони, гучномовці, комп’ютерну техніку, сигнальні
люмінесцентні жилети, світлову акустичну панель, батарейки. Крім того, для
підрозділів Нацполіції у областях було проведено семінари, тренінги та
навчання.
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Також проведено дослідження ринку та підготовлено план першочергових
заходів щодо комунікації реформи, а також погоджено алгоритм підготовки
комунікаційної
стратегії та перелік залучених експертів. Погоджено з
бенефіціарами символіку комунікативної стратегії реформи державного
управління та відібрано компанію-підрядника на її виготовлення.
В рамках проекту проведено навчання та підготовлено інформаційні заходи,
розроблено посібник «Стандарти належного в’язничного врядування: модель
здійснення внутрішніх інспекцій пенітенціарної системи в Україні» та Кодекс
етики працівників пенітенціарної системи, який був затверджений
Міністерством юстиції.
Крім того, надавалась допомога Мін’юсту. У частині вдосконалення системи
пробації в Україні: розроблено концепцію розвитку пробації в Уккраїні,
проведено первинну валідацію національного інструменту оцінки ризиків
вчинення повторного кримінального
правопорушення,
розроблено
національний інструмент оцінки ризиків вчинення повторного кримінального
правопорушення. У частині реформування системи примусового виконання
судових рішень: надано допомогу у створенні Асоціації приватних виконавців
України та скликанні з’їздів приватних виконавців; надано допомогу у розробці
та прийнятті Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від
02.06.2016; розроблено Кодекс етики приватних виконавців та розроблено
проект системи моніторингу та контролю діяльності приватних виконавців
України; проведено навчання та інформаційні заходи.
За висновками бенефіціарів проектів, надана допомога відповідає потребам
реципієнта, проекти виконувались відповідно до запланованого графіку.
Проблемних питань під час реалізації Проекту не виникало.
Відновленя Донбасу та підтримка ВПО – 10 проектів на загальну суму 53,2
млн. дол. США, в рамках яких надавалась допомога для: зміцнення
організаційного потенціалу 7 громадських організацій у Донецькій та
Луганській областях, зокрема підписано Угоду про коаліцію, проведено зустріч
щодо планування стратегії діяльності, створено 5 інформаційних ролики щодо
діяльності; реконструкції 3-х гуртожитків у м.Краматорськ, закупівлі меблів та
обладнання, здійснення реконструкції каналізаційної системи № 3.
Крім того, надавалась гуманітарна допомога у вигляді матеріалів, обладнання
та палива для відновлення системи водопостачання та опалення, будівництво
нових джерел водозабезпечення (буріння свердловин), а також гуманітарна
допомога у вигляді відновлення системи санітарії та грошової допомоги:
відновлення житла населенню - 21 господарство, ремонт дахів-87 господарств,
оплата продуктів-1116 господарств, гігієнічні набори-1188 наборів,
психологічної та консультаційної підтримки – 6610 осіб.
Також, для виконання відновлювальних робіт у ФАПі с.Карлівка та підготовку
ескізного проекту на виготовлення модульної конструкції ФАПу с.Георгіївка
Мар’їнського району. Проведено тендер та розроблено проектно-кошторисну
документацію на реконсрукцію гуртожитку по вул.Вокзальна 8 та
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Світловодська 28-А та отримано експертний висновок, а також здійснено
реконструкцію (частково); здійснено ремонт та оснащення приміщень для
розміщення 75 осіб ВПО. Відбулось відкриття Маріупольського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Кальміуського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Центрального районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закупівлі 5-ти тролейбусів та
машини аварійної для ремонту контактних мереж, підготовки 3-х
демонстраційних роликів та публікації 25 статей, створення мобільного
консультативного пункту на базі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Відібрано підрядну організацію та розпочато ремонтні роботи трубопроводу у
м.Кремінна, проведено 5 тренінгів для молоді щодо ресурсозберігаючих
підходів; здійснено ремонт пошкодженого житла та забезпечено гігієнічними
наборами ВПО. Відновлено систему опалення у Золотівській загальноосвітній
школі І-ІІ ступенів №14, відновлення системи водопостачання та підвезення
води, проведено заходи з утилізації побутових відходів. Надано правові та
юридичні консультації, розповсюджено інформацію через буклети та тренінги.
За висновками бенефіціарів проектів: заходи в рамках проектів відбуваються
відповідно до термінів та відповідають вимогам бенефіціарів. Водночас
виникають проблеми з процедурою закупівель в рамках проектів.
Проект «Житло для переселенців» реалізується з порушенням термінів
зважаючи на невмотивовано довготривалу технічну експертизу та
довготривалу процедуру проведення тендерів.
Регіональний розвиток – 11 проектів на загальну суму 36,2 млн. дол. США, в
рамках яких надавалась допомога для 3 тренінгів для 107 місцевих активістів
організацій громадянського суспільства, а також проведено: адвокаційну
кампанію на підтримку створення у м.Херсон Кризового центру допомоги
постраждалим від насильства; 4-денний тренінг, учасниками якого стали 24
громадських активістів із 8-ми регіонів України. Розроблено проект статуту
Івано-Франківського центру розвитку туризму та проведено перший круглий
стіл за участі 50 представників туристичних фірм та проведено аналіз
національного та регіонального середовища області у сфері туристичної галузі
та проведено процедуру добровільної категоризації туристичних садиб, а
також проведено тренінг-семінар «Сприяння розвитку туризму в ІваноФранківській області». Для розвитку туристичної інфраструктури проведено
будівництво центрів у м.Галич та Ільці та туристично-рекреаційний потенціал
Івано-Франківщини представлений на 12 виставках та ярмарках, розроблено
та наповнюється інформаційний сайт.
Також підвищено ефективність комунікації шляхом започаткування та розвитку
прямих контактів між працівниками ЦНАПів Волинської, Львівської та
Рівненської областей (обмін досвідом, навчальні поїздки, семінари);
опрацьовано більше 100 нормативних документів, регламентів та процедур
надання адміністративних послуг; сформовано типові інформаційні картки на
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119 адміністративних послуг; модернізовано ЦНАПи 6 із 7 у Волинській, 3 з 5 у
Львівській, 2 з 3 у Рівненській областях.
У сфері реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади
підготовлено 42 проекти актів, з яких – 25 проектів законів (у т.ч. 13
законопроектів включені до порядку денного ВРУ, 2 прийняті як закони;
проведено навчальні та просвітницькі заходи для нарощування спроможності
місцевих органів влади та неурядових організацій (далі – НУО) у процесах
об'єднання територіальних громад (загалом 18 206 представників цільових
груп відвідали публічні заходи); здійснено стимулювання співпраці між НУО та
місцевими органами влади, зокрема через програму міні-грантів (надано 23
міні-гранти на загальну суму 213 944 євро, у процесі реалізації яких додатково
отримано з інших джерел 38,184 млн грн для впровадження проектів
місцевого розвитку); підготовлено 12 видів друкованих видань загальним
тиражем бл 20 тис. примірників щодо інформаційної підтримки процесу
децентралізації.
За висновками бенефіціарів проектів, проекти відповідають вимогам
реципієнтів та впроваджуються відповідно до графіку.
За висновками Мінекономрозвитку, цілі та напрями допомоги ЄС відповідають
пріоритетам, визначеним у програмних документах Уряду та стратегіях регіонального
розвитку.
5.1 Програми прикордонного співробітництва
В рамках участі України у регіональних програмах ЄС в 2016 році підписано 4
угоди про фінансування спільних операційних програм прикордонного
співробітництва на 2014-2020 роки: «Україна – Румунія», «Україна – Угорщина –
Словаччина – Румунія», «Україна – Польща – Білорусь», «Басейн Чорного моря» в
рамках Європейського інструменту сусідства із загальним бюджетом понад 365 млн.
євро. Виконання програм прикордонного співробітництва сприятиме ефективній та
взаємовигідній співпраці прикордонних регіонів України та країн-партнерів шляхом
реалізації спільних проектів; обміну досвідом та кращими практиками з країнами партнерами в різних сферах для сприяння вирішенню спільних проблем розвитку;
залученню додаткових ресурсів для збалансованого розвитку та підвищення
конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.
В рамках Програми «Україна – Польща – Білорусь» (бюджет програми
183,078 млн. євро) в ІІ півріччі 2017 року Спільним моніторинговим комітетом
затверджено результати відбору проектів за тематичними цілями:
1. підтримка місцевої культури та збереження історичної спадщини
(визначено список з 17 рекомендованих до фінансування та отримання
грантів проектів на загальну суму 33,2 млн. євро. З цих 17 проектів
українські аплікати братимуть участь у 12 проектах та отримають
фінансування на загальну суму 9,1 млн. євро. У проектах братимуть
участь організації з 5 областей України (Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської, Волинської та Київської областей);
2. покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до
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кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем
(визначено список з 18 рекомендованих до фінансування проектів на
загальну суму 33,4 млн. євро. З цих 18 проектів українські аплікати
братимуть участь у 10 проектах та отримають фінансування на
загальну суму 6,2 млн. євро. У проектах братимуть участь організації
з 3 областей України (Львівської, Волинської, Закарпатської областей);
3. покращення управління кордонами та охорона кордонів, управління
безпекою, мобільністю та міграцією (визначено список з 13
рекомендованих до фінансування проектів на загальну суму 20,3 млн.
євро. З цих 13 проектів українські аплікати братимуть участь у 7
проектах та отримають фінансування на загальну суму 4,6 млн. євро.
У проектах братимуть участь організації з 2 областей України
(Львівської, Волинської областей, а також підрозділи АДПСУ та ДФС).
У березні 2018 року планується проведення засідань Комітету по відбору
проектів та Спільного моніторингового комітету для розгляду та затвердження
результатів відбору проектів за тематичною ціллю «Спільні виклики в галузі
безпеки».
Крім того, у вересні 2018 року планується проведення конкурсу на отримання
малих грантів (сума гранту 20 тис – 60 тис. євро) за пріоритетом «Розвиток місцевої
культури та збереження історичної спадщини».
В рамках спільної операційної програми «Україна – Угорщина – Словаччина –
Румунія 2014-2020» (бюджет програми 73,952 млн. євро) з 15 лютого по 15
листопада 2017 року проведено перший прийом заявок на реалізацію великих
інфраструктурних проектів за пріоритетами:
1) стале використання навколишнього середовища прикордонної території
- збереження природних ресурсів, заходи по скороченню викидів парникових
газів і забруднення річок;
2) розвиток транспортної інфраструктури для підвищення мобільності
людей і товарів;
3) розвиток інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій і
обміну інформацією;
4) підтримка спільних заходів щодо попередження природних і
техногенних катастроф, а також спільних дій під час надзвичайних ситуацій.
Бюджет конкурсу складає 22 млн. євро. Наразі триває оцінка проектів.
З 17 травня по 30 листопада 2017 року проведено другий прийом заявок у
рамках Програми за 6-ма пріоритетами:
1) розвиток місцевої культури та історії в поєднанні з функціями туризму;
2) стале використання навколишнього середовища прикордонної території
- збереження природних ресурсів, заходи по скороченню викидів парникових
газів і забруднення річок;
3) розвиток транспортної інфраструктури для підвищення мобільності
людей і товарів;
4) розвиток інфраструктури інформаційно-комунікаційних технологій і
обміну інформацією;
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5) підтримка спільних заходів щодо попередження природних
техногенних катастроф, а також спільних дій під час надзвичайних ситуацій;
6) підтримка розвитку здоров’я.
Загальний бюджет - 22 млн. євро. Наразі триває оцінка проектів.

і

У рамках Програми “Басейн Чорного моря” (бюджет програми 49, 039 млн.
євро) з 31 січня 2017 року до 31 травня 2017 проведено перший конкурс на подання
заявок за всіма тематичними цілями та пріоритетами програми. Бюджет першого
конкурсу складає - 19 655 625,60 євро.
Результати відбору проектів були затверджені на засіданні Спільного
моніторингового комітету 30 січня 2018 року у Бухаресті. Було визначено основний
список з 23 рекомендованих до фінансування та отримання грантів проектів на
загальну суму 18 630 289,97 млн. євро. З цих 23 проектів українські аплікати
братимуть участь у 11 проектах та отримають фінансування на загальну суму
1 525 643,36 млн. євро.
Підписання грантових контрактів по проектах за результатами першого
конкурсу планується до кінця квітня 2018 року.
Другий конкурс на подання заявок у рамках Програми має розпочатися у
жовтні 2018 року.
В рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020»
(бюджет Програми – 60 млн. євро) в грудні 2017 року розпочато:
перший конкурс для проектів типу HARD (з інфраструктурним компонентом на
суму щонайменше 1 млн. ЄВРО). Загальна сума фінансування за цим
конкурсом становить 19 100 000 ЄВРО;
другий конкурс для проектів типу SOFT (без інфраструктурного компоненту або
з інфраструктурним компонентом на суму менше 1 млн. ЄВРО). Загальна сума
фінансування за цим конкурсом становить 17 000 000 ЄВРО.
Кінцевий строк подачі проектних заявок в рамках цих конкурсів – 3 травня 2018
року.
5.2 Програми територіального співробітництва
У рамках реалізації програм територіального співробітництва «УкраїнаМолдова» та «Україна-Білорусь» у ІІ півріччі 2017 року розпочато реалізацію
34 проектів на загальну суму для всіх країн учасниць 6,9 млн. євро. Загалом за обома
програмами українська сторона отримала 1,639 тис. євро та 1,720 тис. євро
відповідно. Проекти впроваджуються у напрямах: покращення умов життя місцевих
громад в прикордонних регіонах шляхом впровадження спільних проектів соціально економічного розвитку; вирішення спільних проблем екології, зайнятості, охорони
здоров’я, культури, освіти та спорту.

VІ. Інформація щодо міжнародної технічної допомоги, що надається Україні
країнами – донорами

25

Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 188 проектів технічної
допомоги загальною вартістю понад 2 млрд. дол. США за підтримки США, Канади,
ФРН, Швеції, Швейцарії, Японії, Норвегії, Данії, Великобританії, Польщі, Туреччини.
Розподіл МТД країн-донорів за обсягами допомоги у розрізі секторів
Комунікації та ІКТ

9 901

Економічний розвиток і торгівля

18 399

Навколишнє середовище

32 440

Соціальна інфраструктура і та послуги

32 443

Банківський та фінансовий

50 533

Промисловість та МСП

50 858

Освіта і наука

55 778

Енергетика та енергоефективність

68 607

Ядерна безпека

72 403

Аграрний

88 963

Охорона здоров'я

89 829

Відновлення Донбасу та ВПО

136 840

Регіональний розвиток

163 625
-

40 000

80 000

120 000

160 000

Розподіл МТД країн-донорів за кількістю проектів у розрізі секторів
Комунікації та ІКТ

2

Економічний розвиток і торгівля

4

Навколишнє середовище

3

Соціальна інфраструктура і та послуги

3

Банківський та фінансовий

8

Промисловість та МСП

5

Освіта і наука

11

Енергетика та енергоефективність

10

Ядерна безпека
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Аграрний

14

Охорона здоров'я

14

Відновлення Донбасу та ВПО

12

Регіональний розвиток

11

Урядування та громадянське суспільство

44

Національна безпека та оборона

23
-
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40

45

50
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6.1 МТД з боку Уряду США
У 2017 році Урядом США було надано технічну допомогу у розмірі 450 млн.
дол. США за такими напрямами:
підтримка політичних та антикорупційних реформ, підтримка економічного
зростання, прав людини, енергетичної безпеки, громадянського суспільства,
пом’якшення наслідків Чорнобильської катастрофи та підтримка Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ – 305 млн. дол. США,
програми з нерозповсюдження, боротьби з тероризмом, розмінування – 11
млн. дол. США,
програма надання військового фінансування іноземним державам (FMF) –
99 млн. дол. США,
програми навчання та тренування військових (IMET) – 2,2 млн. дол. США,
програми охорони здоров’я – 32 млн. дол. США.
Протягом ІI півріччя 2017 року впроваджувалось 104 американських проекти
технічної допомоги загальною вартістю понад 1,5 млн. дол. США.

Розподіл МТД Уряду США за обсягами допомоги у розрізі секторів
Економічний розвиток і торгівля
Соціальна інфраструктура і та послуги
Енергетика та енергоефективність
Банківський та фінансовий
Аграрний
Промисловість та МСП
Відновлення Донбасу та ВПО
Освіта і наука
Регіональний розвиток
Ядерна безпека
Охорона здоров'я
Урядування та громадянське суспільство
Національна безпека та оборона

4 998
5 000
21 494
30 073
30 094
42 320
46 756
55 372
61 193
63 607
81 946
224 210
865 264
-

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

Розподіл МТД Уряду США за кількістю проектів у розрізі секторів
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Економічний розвиток і торгівля
Соціальна інфраструктура і та послуги
Енергетика та енергоефективність
Банківський та фінансовий
Аграрний
Промисловість та МСП
Відновлення Донбасу та ВПО
Освіта і наука
Регіональний розвиток
Ядерна безпека
Охорона здоров'я
Урядування та громадянське суспільство
Національна безпека та оборона

1
1
4
3
6
3
6
10
3
10
12
26
19
-

5

10

15

20

25

30

В ІІ півріччі 2017 року було зареєстровано 12 нових проектів, які спрямовані на
розвиток Національної поліції та створення Академії патрульної поліції, створення
незалежного оператора газотранспортної системи, реформу видобувного сектору,
зміцнення професіоналізму адвокатів, підтримку ВПО, протидію корупції, радіаційну
безпеку, охорону здоров’я.
При цьому протягом звітного періоду було успішно завершено роботу ряду
проектів за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Державного
департаменту США, серед яких такі помітні як:
«Розвиток комерційного права в Україні» (розроблено 93 проекти законодавчих
та нормативно-правових актів, з яких прийнято 36, підготовлено понад 100 правових
висновків щодо законопроектів, підвищено кваліфікацію 4738 суддів, юристів,
державних службовців, підприємців);
«Сприяння реформуванню та зміцненню потенціалу Державної прикордонної
служби України» (надано автомобільну техніку, засоби зв’язку, військове, медичне і
спортивне спорядження на загальну суму 13,2 млн. грн., також проведено тренінги з
висотної, тактичної, вогневої та медичної підготовки, експлуатації броньованої
автомобільної техніки).
Проекти допомоги Уряду США впроваджувались через такі донорські установи:
Донорська установа

Кількість
проектів

Вартість
(млн. дол. США)

Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США)
Міністерство оборони США
Міністерство енергетики США
Державний департамент США
Корпус Миру США
Центри профілактики та боротьби із захворюваннями
(CDC) Департаменту охорони здоров'я та соціального
забезпечення США
Комісія ядерного регулювання США
Загалом

52
14
6
22
3
6

514,98
747,78
129,35
106,89
10, 99
21,26

1
104

1,05
1,53
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Протягом звітного періоду, як і у першому півріччі 2017 року, найбільші обсяги
допомоги були спрямовані на сектор «Національна безпека та оборона» (19 проектів
на загальну суму понад 865 млн. дол. США).
У вересні 2017 року Державним департаментом США було ухвалено рішення
про виділення додаткових коштів у розмірі 2,65 млн. дол. США для реалізації програм
і проектів у рамках Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки
про допомогу в галузі правоохоронної діяльності та кримінальної юстиції від
13.05.2015 року. Загальний обсяг допомоги в рамках Угоди складає 49,55 млн. дол.
США.
Протягом звітного періоду в рамках цієї Угоди було розпочато роботу трьох
нових проектів, бенефіціаром яких виступає Міністерство внутрішніх справ України:
«Створення моделі ефективного управління поліції у м. Києві», «Розвиток потенціалу
Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України», «Створення
та розвиток Академії патрульної поліції в складі Національної поліції України».
При цьому за звітний період, за інформацією Міністерства внутрішніх справ
України, у рамках проектів Державною установою «Центр обслуговування підрозділів
Національної поліції України» було отримано технічне оснащення для поліцейських,
та комп’ютерна техніка на загальну суму 13,9 млн. грн.
Департаментом патрульної поліції - спеціальне спорядження для ТОР, меблі,
спортивне та тренувальне спорядження, медичні аптечки та уніформи для ТОР на
загальну суму 37,4 млн. грн.
Міністерство внутрішніх справ отримало міжнародну технічну допомогу на
загальну суму 213 500 дол. США.
Представниками Дорожньої поліції Каліфорнії було проведено спеціалізований
навчальний курс для працівників патрульної поліції та навчальний курс із
забезпечення публічної безпеки та порядку під час масових заходів та курс з тактичної
медицини для поліцейських з патрульної поліції.
За підтримки експертів була розроблена концепція реформи Державної служби
з надзвичайних ситуацій, у тому числі створені нові локальні пожежні команди, а
також підготовлена концепція з реформування Державної пожежної інспекції для
підвищення прозорості, пом’якшення тиску на малий та середній бізнес.
Також було впроваджено гендерно-орієнтований підхід до кадрової політики
правоохоронної системи та здійснено заходи з покращення прозорості в наданні
адміністративних послуг. У рамках антикорупційної складової реформування МВС
України здійснюються заходи щодо запуску онлайн-послуг та ІТ-рішень, таких як
замовлення довідки про відсутність судимості та проходження тестів на знання
правил дорожнього руху онлайн.
Крім того, з метою реформування Національної поліції в галузі попередження
насильства в сім’ї, запобігання злочинам проти неповнолітніх і охорони громадського
порядку на місцях проведено ряд пілотних проектів. Окремо слід зазначити
створення поліцейської мережі протидії домашньому насильству (ПОЛІНА), мобільні
групи якої здійснили 1563 виїзди на випадки насильства в сім’ї.
За висновками Міністерства внутрішніх справ України, впровадження проектів
відповідає очікуваним результатам та відбувається за відсутності ризиків та проблем.
Реалізація проектів дозволяє підсилити ефективність роботи Національної поліції
України, зокрема підвищити швидкість реагування на виклики громадян, забезпечити
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прозорість процесу відбору та навчання персоналу, розширити спеціалізовані функції
патрульної поліції в забезпечення громадського порядку та надання тактичної
підтримки і, як наслідок, підвищення суспільної довіри до поліції.
Крім того, у рамках цієї Угоди підрозділи ДПСУ отримали автомобільну техніку,
військове, медичне і спортивне спорядження, засоби зв’язку, РХБ прикордонного
контролю, комп’ютерну техніку на загальну суму 171,02 грн, також було проведено
будівельно-монтажні роботи на суму 48,1 млн. грн.
За висновками Адміністрації державної прикордонної служби, надана допомога
повністю відповідає потребам реципієнтів та сприяє удосконаленню технічної
складової підрозділів охорони Державного кордону України, інституційній розбудові
ДПСУ, приведенню її до кращих європейських та світових стандартів, посиленню
потенціалу підрозділів, покращенню можливостей ДПСУ щодо забезпечення якісного
та безперервного зв’язку під час виконання службових обов'язків прикордонними
підрозділами, підвищенню суспільної довіри до прикордонного відомства України.
У рамках Угоди між Урядом України та Урядом США щодо реалізації програм та
проектів міжнародної допомоги у військової сфері від 08.12.1999 реалізується
Програма фінансування надання військової техніки, майна та послуг США іноземним
державам, у рамках якої підрозділи Збройних Сил України отримали медичні
автомобілі, прилади нічного бачення, обладнання для створення Автоматизованої
системи управління на загальну суму 9,9 млн. дол. США.
За висновками Міністерства оборони України, надана допомога сприяє
покращенню спроможності Збройних Сил України підвищувати обороноздатність
країни, бойову готовність та мобільність ЗСУ, ефективність і професіоналізм ЗСУ;
покращенню рівня проведення спільних військових навчань та операцій, включаючи
миротворчі і по усуненню наслідків катастроф; впровадженню у ЗСУ класифікатора
предметів постачання міжнародних безпекових структур, приєднанню до відповідних
систем кодифікації.
У рамках Угоди між Міністерством економіки та з питань європейської
інтеграції України і Міністерством оборони США щодо надання Україні допомоги,
пов'язаної із встановленням системи експортного контролю з метою запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення з України від 22.10.2001 впроваджується
проект, отримана допомога та проведені навчання в рамках якого, за висновками
Державної служби експортного контролю, Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, Адміністрації ДПСУ, повністю відповідає потребам реципієнтів.
Впровадження системи електронного ліцензування, яка розробляється в рамках
проекту, дозволить істотно підвищити оперативність обміну даними між органами, які
входять в систему держекспортконтролю, та суб’єктами господарювання у процесі
прийняття рішень щодо можливості надання дозвільних документів, забезпечить
прискорення здійснення ліцензійних процедур.
Офіс з реагування на надзвичайні ситуації АМР США продовжує надавати
значну підтримку у напрямку «Відновлення Донбасу та підтримка внутрішньо
переміщених осіб» (6 проектів загальною контрактною вартістю понад 46,7 млн. дол.
США).
За інформацією Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у рамках
проектів було здійснено ремонт 332 пошкоджених будинків на суму 162 348 дол.
США, надано 568 бізнес-грантів за програмою самозайнятості на суму 678 675 дол.
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США, надано грошову допомогу для придбання непродовольчих товарів першої
необхідності для 10 505 сімей на суму 1 749 140 дол. США, надано психологічну
допомогу постраждалим від конфлікту 42 945 дітей на суму 237 886 дол. США,
забезпечено належні санітарно-гігієнічні умови для осіб, які перетинають лінію
розмежування на КПП «Станично-Луганське» (встановлено 4 біотуалети на суму
25 530 дол. США), створено веб-ресурс для активного інформування про нагальні
гуманітарні потреби в регіоні.
Результати реалізації проектів відповідають потребам реципієнтів та
очікуваним результатам їх впровадження.
За інформацією Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, у рамках
проектів 59 домогосподарств отримали гранти на розвиток та відновлення малого
бізнесу, проведено ремонтні роботи в бомбосховищі, технікумі, лікарні та дитячому
ігровому майданчику, 178 сімей отримали необхідні предмети для зимівлі, у
створених громадських центрах надається психосоціальна підтримка дітей, молоді та
їх родин в ситуації воєнного конфлікту (охоплено понад 13 000 осіб), розроблено
карти організацій та установ, які займаються психосоціальною та юридичною
підтримкою населення.
Надана допомога сприяє покращенню гуманітарної та економічної ситуації в
регіоні.
6.2 МТД з боку Уряду ФРН
У 2017 році допомога з боку Уряду ФРН була надана у розмірі 12,55 млн. євро.
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 26 проектів технічної допомоги
Уряду ФРН загальною вартістю 215,8 млн. євро.
Уряд ФРН впроваджує програми та проекти допомоги через такі донорські
установи:
Донорська установа
Кількість
Вартість
проектів
євро
Федеральне міністерство економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Кредитна установа для відбудови (KfW)
Федеральне міністерство закордонних справ
Німеччини
Федеральне міністерство продовольства та
сільського господарства Німеччини (BMEL)
Федеральне міністерство довкілля, охорони
природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів
Німеччини (BMUB)
Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини
(BMІ)
Загалом

16

183 131 876

2
3

14 926 812
7 141 000

3

5 040 533

1

3 000 000

1

2 576 394

26

215 816 615
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Найбільші обсяги допомоги були спрямовані на «Відновлення Донбасу та
ВПО». Значні обсяги також надавались у таких секторах, як «Регіональний розвиток»,
«Соціальна інфраструктура та послуги» і «Національна безпека і оборона».
За висновками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України, допомога у секторі «Відновлення Донбасу та
ВПО» сприяє розвитку соціальної інфраструктури у Дніпропетровській, Харківській,
Запорізькій, Донецькій (територія підконтрольна Україні) та Луганській (територія
підконтрольна Україні) областях для зміцнення спроможності приймаючих громад у
наданні широкого спектру соціальних послуг для ВПО та місцевого населення.
Проведені заходи сприяють інтеграції ВПО та залученню громадян до процесів
планування та надання публічних послуг, донорська допомога робить внесок в
стабілізацію ситуації в регіоні. Залучаючи до виконання будівельно-монтажних робіт
регіональні будівельні компанії, проект сприяє збільшенню можливостей для
розвитку таких компаній та працевлаштування місцевого населення.
За інформацією Міністерства соціальної політики України, у рамках проекту 162
спеціалісти підвищили кваліфікацію щодо лікування психологічних травм, організації
роботи з профілактики професійного вигорання та надання психосоціальної
підтримки населенню, створено 2 тимчасових центри для осіб, які постраждали
внаслідок гендерного насилля, 15 будинків для людей похилого віку та осіб з
інвалідністю отримали обладнання для сенсорних кімнат з метою надання
психосоціальної підтримки, 94 працівників соціальних служб пройшли тренінг щодо
навчання різним методам фізичної та психологічної реабілітації та використання
реабілітаційного обладнання. Загальна сума коштів, витрачених на виконання
вищезазначених заходів, становить близько 12 млн. гривень.
При цьому, необхідно звернути увагу на проблемне питання в рамках цих
проектів. На момент реєстрації проектів реципієнтами були вказані громади, органи
місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади та громадські
організації, які визначаються на конкурсній основі. Проекти впроваджуються з серпня
2015 року та з лютого 2016 року і реципієнти (центри первинної медико-санітарної
допомоги), які вже отримали обладнання, досі не внесені до реєстраційної картки
проекту, що не дає їм змоги оформити міжнародну технічну допомогу відповідно до
вимог законодавства України та отримати відповідні податкові пільги.
Мінекономрозвитку неодноразово зверталося до Німецького товариства
міжнародного співробітництва з проханням подати документи на перереєстрацію
проекту та внести до реєстраційної картки конкретних реципієнтів, які отримують
допомогу. Однак, Німецьке товариство міжнародного співробітництва поінформувало
про недоцільність такої перереєстрації проекту через збільшення адміністративного
навантаження на виконавця проекту. У зв’язку з цим, Мінекономрозвитку звернулось
до донора проекту Федерального міністерства економічного співробітництва та
розвитку Німеччини (BMZ) з проханням сприяти врегулюванню цього питання.
За інформацією Мінрегіону, у рамках проекту «Реформа управління на Сході
України» підтримано створення 25 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП),
у т.ч. 10 в об’єднаних територіальних громадах, надано технічну та консультативну
підтримку 10 комунальним підприємствам у сфері водопостачання та водовідведення
(водоканалам), запропоновано новий підхід щодо формування тарифів у сфері
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водопостачання та водовідведення. На двох водоканалах впроваджено сучасну
систему управління активами. Реалізовано 8 проектів міжмуніципального
співробітництва, в яких задіяні понад 30 громад. Встановлено 1364 житлових модулів
для розміщення 3456 ВПО на сході України. Для розміщення модулів облаштовано
7 майданчиків у містах: Запоріжжя, Харків, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Нікополь,
Дніпродзержинськ та Павлоград. Загальна сума витрачених коштів близько 14,8 млн.
євро. Надана допомога сприяє покращенню умов надання адміністративних послуг.
Допомога, надана у рамках проектів, спрямованих на сектор «Регіональний
розвиток», за висновками Мінрегіона, сприяє створенню передумов для розвитку
міст-учасників відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування та
Лейпцизької хартії сталого європейського міста в контексті проведення реформи
місцевого самоврядування в Україні; посиленню спроможності суб’єктів на
центральному, обласному та місцевому рівнях щодо впровадження реформи
децентралізації шляхом проведення тренінгів, консультувань та надання технічної
підтримки (організовано 567 тренінгів, 59 конференцій та 63 навчальні поїздки для
представників територіальних громад, відкрито 2 відокремлених підрозділи Центру
розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС) у Тернопільській та Київській областях,
організовано медіа-школу з питань децентралізації для регіональних журналістів).
За висновками Міністерства соціальної політики України, надана допомога у
секторі «Соціальна інфраструктура та послуги» сприяє розвитку соціальної і
комунальної інфраструктури в регіонах, у яких покращено матеріально-технічну базу
об’єктів соціальної сфери та умови надання послуг для місцевих громад, розвинуто
потенціал місцевих громад у вирішенні соціальних проблем. Протягом звітного
періоду тривало виконання будівельних робіт по 78 мікропроектах, з яких ремонтнобудівельні роботи здійснюються у рамках 11 мікропроектів, на 39 об’єктах будівельні
роботи завершено (створено 73 додаткових груп приблизно для 1800 дітей, у тому
числі для ВПО), 39 ВПО заселено в два гуртожитки. Створено близько 220 робочих
місць.
Під час впровадження мікропроектів громади отримали практичний досвід
вирішення конкретних проблем соціальної сфери свого населеного пункту, допомога
сприяє підвищенню відповідальності та ініціативності громад, розвитку навичок
громад у залученні ресурсів, ефективних комунікацій, соціальній інтеграції ВПО у
місцеві громади тощо. Також підтримувались інфраструктурні заходи в українських
громадах з високою часткою ВПО, що дозволило покращити для них житлові умови.
За період реалізації проекту витрачено 139,2 млн. грн., у т. ч. у ІІ півріччі 2017
року – 93,5 млн. грн.
За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у секторі
«Національна безпека та оборона» у рамках проекту «Підтримка України в
управлінні надзвичайними ситуаціями» отримано спеціальні аварійно-рятувальні
машини легкого типу для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод,
комплекти захисного одягу для пожежних на загальну суму близько 38,1 млн.
гривень.
У рамках проекту «Посилення можливостей України у сфері цивільного
захисту», який завершився у звітному періоді, ДСНС отримано 2 портативних
аналізатори XL2 air, мобільний газовий хроматограф/мас-спектометр Torion T9
(GS/MS) з комплектуючими та аксесуарами на загальну суму 12,2 млн. гривень. На
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базі Академії управління кризовими ситуаціями, планування на випадок
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту (Німеччина) для представників ДСНС
проведено базові курси.
За інформацією Адміністрації Державної прикордонної служби України, у
рамках цього ж проекту отримано ручний хімічний детектор ChemPro 100 (25 од.),
GPS модуль (200 од.) на загальну суму близько 12 млн. гривень.
За висновками бенефіціарів, надана допомога сприяє зміцненню
спроможностей ДСНС України та громадянського суспільства в управлінні
надзвичайними ситуаціями, підвищенню спроможності особового складу ДПСУ у
виявленні небезпечних хімічних речовин під час надзвичайних ситуацій, підвищенню
рівня готовності України до запобігання і протидії надзвичайним ситуаціям з
небезпечними хімічними речовинами.
6.3 МТД з боку Уряду Канади
У 2017 році Урядом Канади було надано близько 45 млн. канадських доларів.
Згідно зі Стратегією співпраці з Україною на 2014-2018 роки канадська допомога
зосереджується на таких напрямах: економічне зростання (розвиток малого та
середнього бізнесу, сільського господарства, енергетики, місцевий економічний
розвиток тощо) та верховенство права.
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 18 проектів технічної допомоги
загальною вартістю 186,1 млн. канадських доларів.
Уряд Канади робить найбільш помітний внесок у сектори «Урядування та
громадянське суспільство» і «Аграрний».
У секторі «Урядування та громадянське суспільство» впроваджувалось
10 проектів загальною вартістю близько 78 млн. кан. дол.
У рамках завершеного проекту «Освіта суддів - для економічного розвитку», за
інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, підготовлено понад 600
викладачів для Національної школи суддів України, 17 навчальних курсів для суддів,
надруковано 5 посібників з методології навчання суддів, запроваджено систему
дистанційного онлайн-навчання, що дозволяє не витрачати державні кошти на ці
види діяльності. Впровадження процедури вирішення спору за допомогою судді, не
вдаючись до довготривалих судових процесів, підвищує рівень довіри до суддів та
судів, а також сприяє зниженню соціальної напруги в суспільстві. Надана допомога
сприяє підвищенню якості роботи суддівського корпусу та якості розгляду справ у
судах, суттєвому зменшенню корупції і, як результат, кращому захисту законного
бізнесу та підвищенню інвестиційної привабливості країни. Протягом строку реалізації
проекту витрачено 5,7 млн. канадських доларів. Проект задовольнив потреби
реципієнта у повному обсязі, у деяких аспектах навіть перевищив очікування.
За висновками Центральної виборчої комісії, допомога, надана у рамках
проекту «Посилення спроможності учасників виборчих процесів», сприяє розробці і
запровадженню ефективної моделі навчання членів виборчих комісій, налагодженню
зв’язків та обміну досвідом між ЦВК та органами адміністрування виборів інших країн,
проведенню заходів із залученням іноземних та українських експертів у галузі
адміністрування виборів інших країн.
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За інформацією Держкомтелерадіо, у рамках проекту «Сприяння
журналістським розслідуванням» проведено консультування партнерів з питань
виробництва програми Слідство продюсерами Канадської телекорпорації СВС, що
надало можливість практичного опанування методиками збирання інформації;
юристами систематично надавалися консультації журналістам з питань доступу до
інформації, отримання відповідей на інформаційні запити, а також проводилась
допублікаційна експертиза матеріалів, що допомагало журналістам зменшити
потенційні правові ризики; робота над програмою журналістських розслідувань
«Слідство.інфо» сприяла викриванню фактів протиправної діяльності та корупційних
схем у роботі державних служб, чиновників та приватних підприємств, тісно
пов’язаних з державними службовцями. 23 програми (кожна складалась з 1-3
сюжетів) виходили щотижня на Першому Національному телеканалі, каналі 24 та на
сайті Громадського.ТВ.
За інформацією Національного антикорупційного бюро України, у рамках
проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)»
отримано меблі та технічні засоби для функціонування тренінгових кімнат, меблі для
облаштування громадської приймальні, розроблено Комплексну навчальну програму
для співробітників Національного бюро, проведено тренінги для детективів,
детективів-аналітиків та іншого персоналу. Протягом строку реалізації проекту
отримано послуг та обладнання на загальну суму 618,1 тис. гривень.
За висновками НАБУ, надана допомога посилює спроможність Національного
бюро щодо попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття
корупційних правопорушень, які вчинені вищими посадовими особами та становлять
загрозу національній безпеці.
За інформацією Міністерства фінансів України, у рамках зазначеного проекту
Мінфіном підготовлено комплексний план реформування Державної фіскальної
служби, який було презентовано міжнародними партнерами, у т.ч. МВФ, проекти
законів України щодо створення Служби фінансових розслідувань, щодо змін до
Податкового кодексу. Надана допомога сприяє виконанню зобов’язань України у
рамках співпраці з МВФ, підвищенню інституційної спроможності ДФС,
впровадженню стандартів і політик, пов’язаних з реформами, забезпеченню
ефективної комунікації щодо процесу та досягнень реформаторської ініціативи.
За висновками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України надана допомога (проект EDGE) сприяє визначенню найбільш
ефективних шляхів удосконалення адміністративних послуг, оптимізації кількості та
порядку надання найбільш популярних послуг; підвищенню ефективності роботи
центрів надання адміністративних послуг; налагодженню діалогу та співпраці між
заінтересованими сторонами; стратегічному плануванню діяльності секторальних
ЦОВВ у процесі реалізації реформи децентралізації за визначеними секторами:
Місцеві фінанси, Охорона здоров’я (первинний рівень/сільська медицина), Середня
освіта та Місцева дорожня інфраструктура
За висновками Міністерства соціальної політики України, допомога, надана у
рамках проекту «Протидія торгівлі дітьми та молоддю в Україні», повністю відповідає
потребам реципієнтів та сприяє збільшенню кількості звернень до Мінсоцполітики
щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; реабілітації
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та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми (229 осіб у звітному періоді);
підвищенню обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми (13 обласних
інститутів післядипломної педагогічної освіти включили до своєї програми заняття для
педагогічних працівників з питань безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми)
та покращенню роботи правоохоронних органів щодо переслідування торгівлі
людьми.
За висновками Міністерства юстиції України, проведені у рамках проекту
«Доступна та якісна правова допомога в Україні» навчальні заходи дозволили значно
підвищити кадровий потенціал та організаційну спроможність системи надання
безоплатної правової допомоги в Україні. Надруковані за підтримки проекту
інформаційні та правопросвітницькі матеріали, а також серія радіопрограм,
дозволили підвищити обізнаність населення про існування та діяльність системи
надання безоплатної правової допомоги. Удосконалення комплексної інформаційноаналітичної системи сприятиме підвищенню ефективності роботи системи надання
безоплатної правової допомоги.
За інформацією Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської
обласних державних адміністрацій, у рамках проектів в аграрному секторі
організовано роботу бізнес інкубатору для студентів випускних курсів та сільської
молоді, проведено 160 навчальних заходів з питань агротехнологій, агробізнесу і
маркетингу, 2 конференції, 54 інформаційних заходів, зустрічей в РДА та ОТГ, 21
вебінар з актуальних тем агровиробництва. Підготовлено 4 сюжети про діяльність
проекту, 9 публікацій у друкованих ЗМІ. Продовжено пуско-налагоджувальні роботи
першої черги кооперативного зернового елеватора в смт. Васильківка
Дніпропетровської області, на що у звітному періоді витрачено близько 8,2 млн. грн.
(створено 17 робочих місць), збільшено кількість членів у сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативах, лабораторією з аналізів якості молока, заснованої у
рамках проекту, здійснено 17080 аналізів якості молока від дрібних, середніх та
великих виробників; 140 студентів університету отримають можливість стажування та
набуття короткострокового робочого досвіду
За висновками Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської
обласних державних адміністрацій, надана допомога здійснює позитивний вплив на
розвиток сільських територій, екологічну безпеку, розвиток людського капіталу,
підтримку малих і середніх виробників, розвиток їх потенціалу, формування
додаткових доходів, сприяє підвищенню доданої вартості аграрного виробництва та
підвищенню конкурентоздатності регіонів та активізації економічної діяльності,
доведенню рівня університетської освіти до вимог бізнесу. Надана допомога
відповідає потребам реципієнтів, відсутні аспекти, які залишились поза увагою при
реалізації Проекту.
За висновками Міністерства аграрної політики та продовольства, надана
допомога сприяє поширенню використання ресурсозберігаючих технологій
виробництва і зберігання зернових та олійних культур, покращенню дорадчих послуг,
робить позитивний вплив на кількісні та якісні показники виробництва молока, сприяє
поширенню кращих та сучасних технологій молочного виробництва серед населення,
створенню доданої вартості на продукцію дрібних і середніх виробників, поширенню
новітніх технологій вирощування та ведення плодоовочевого бізнесу, створенню
маркетингових груп для підвищення конкурентоспроможності та більш ефективної
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системи маркетингу, ознайомленню студентів з практичним досвідом на виробництві,
покращенню навчальних програм, впровадженню технологій по зменшенню впливу
ведення сільського господарства на навколишнє середовище.
6.4 МТД з боку Уряду Королівства Норвегія
У 2017 році Урядом Королівства Норвегія було виділено 122,9 млн. норвезьких
крон для реалізації проектів технічної допомоги, порівняно з 112 млн. норвезьких
крон у 2016 році .
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 9 проектів технічної допомоги
загальною вартістю 41,2 млн. норвезьких крон у секторах «Ядерна безпека», та
«Урядування та громадянське суспільство», 5 з яких нові загальною вартістю 32,4
млн. норвезьких крон.
Переважна більшість проектів реалізовувалась у секторі «Ядерна безпека»
(8 проектів загальною вартістю 10,8 млн. норвезьких крон)
Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у
сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експлуатації Чорнобильської атомної
електростанції та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему від
30.11.2012.
За Інформацією Державної інспекції державного регулювання, у рамках
проектів надається експертна допомога у розробці нормативно-правових документів
щодо основних вимог радіаційної безпеки діяльності з джерелами іонізуючого
випромінювання, правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні
радіоактивних матеріалів, оцінки культури безпеки і людських та організаційних
факторів під час аналізу досвіду експлуатації, загальних положень безпеки зняття з
експлуатації ядерних установок. Надана допомога сприяє зміцненню регулюючих
можливостей Держатомрегулювання у сфері підвищення рівня безпеки експлуатації
ядерних установок та зняття їх з експлуатації, забезпеченню безпеки діяльності з
джерелами іонізуючого випромінювання та перевезення радіоактивних матеріалів на
всіх етапах; посиленню спроможності щодо реагування на радіаційні аварійні ситуації.
Загальна сума витрачених коштів близько 2,0 млн. норвезьких крон.
У звітному періоді було успішно завершено проект у сфері боротьби зі
спробами контрабанди радіоактивних матеріалів, бенефіціаром якого виступало
Державне агентство з управління зоною відчуження. За висновками ДАЗВ, у рамках
проекту отримано обладнання захисту, знезараження та дозиметрії на загальну суму
12,7 млн. грн., що сприяє підвищенню можливості виявлення радіаційних матеріалів і
радіоактивних речовин на ділянці Мукачівського прикордонного загону ДПСУ. Усі
зобов’язання донора та виконавця виконані якісно, у повній мірі, надана допомога
відповідає потребам реципієнта.
Також у звітному півріччі розпочався новий проект «Підтримка судової
реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні», у рамках
якого проведено першу національну конференцію «Розвиток системи пробації в
Україні» за участю Міністра юстиції України, Посла Норвегії в Україні, Генерального
Директора Директорату Норвезької виправної служби; експертною групою NORLAU
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здійснено моніторинг Київського та Харківського регіонів з метою визначення
основних напрямків співпраці. Надана у рамках проекту допомога відповідає
потребам реципієнта, результати діяльності проекту показали, які проблеми існують в
сфері пробації і над чим потрібно працювати.

6.5 МТД з боку Уряду Королівства Швеція
У 2017 році Урядом Королівства Швеції було виділено близько
234 млн. швед. крон для реалізації проектів технічної допомоги.
На сьогодні співробітництво здійснюється в рамках Стратегії співробітництва
Швеції у цілях реформ з країнами Східної Європи, Західних Балкан та Туреччини на
2014 – 2020 роки та Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про
співробітництво у сфері розвитку у таких напрямах:
 посилення економічної інтеграції з країнами ЄС та розвиток ринкової
економіки;
 зміцнення демократії, підвищення поваги до прав людини та подальший
розвиток держави на основі принципів верховенства права;
 покращення стану природного середовища, зменшення негативного впливу
на клімат, підвищення стійкості до впливів навколишнього середовища та
кліматичних змін.
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 7 проектів технічної допомоги
загальною вартістю близько 210,8 млн. швед. крон. Порівняно з І півріччям 2017 року
суттєвих змін в обсягах допомоги та кількості реалізованих проектів не відбулось.
При цьому після успішного завершення реалізації проекту «Фізичний захист
Хмельницької АЕС», у рамках якого було поставлено обладнання для технічного
переоснащення системи фізичного захисту з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ,
донором продовжується надання допомоги для подальшої модернізації
Хмельницької АЕС.
За висновками Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,
надана допомога сприяє підвищенню рівня фізичного захисту ядерної установки та
ядерних матеріалів, створенню умов, спрямованих на мінімізацію можливості
вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення
радіоактивних матеріалів.
За інформацією Державного агентства України з управління зоною відчуження, в
рамках проекту «Детальна розробка поводження вилучених радіоактивних джерел зі
сховищ колодязного типу в Україні» виконано розробку детального технічного
рішення для поштучного вилучення зі сховищ колодязного типу відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання спецкомбінатів ДК «Українське державне
об’єднання «Радон». Проводяться роботи з розробки технічних вимог щодо
конструкції контейнера для зберігання відпрацьованих ДІВ.
За висновками ДАЗВ, реалізація проекту сприяє поліпшенню радіаційної безпеки
населення країни в цілому, зниженню соціальної напруги в регіонах, з яких
вилучаються з сховищ колодязного типу та вивозяться відпрацьовані джерела
іонізуючого випромінювання.
38

У рамках проекту «Гендерне бюджетування в Україні» за інформацією
Міністерства фінансів України, підготовлено звіти про результати гендерного
бюджетного аналізу, яким було охоплено 25 програм у сфері освіти, охорони
здоров'я, соціального захисту культури і мистецтва, фізичної культури і спорту.
Підготовлено пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до нормативноправових актів, програм, документів, що застосовуються в бюджетному процесі з
метою зменшення чи ліквідації гендерних розривів під час надання та отримання
послуг, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.
За висновками Мінфіну, надана допомога сприяє забезпеченню прозорості
бюджетного процесу, посилює спроможність регіонів щодо впровадження
прогресивних методів управління державними фінансами.
З метою розвитку е-врядування продовжується реалізація проекту,
бенефіціаром якого виступає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України. За інформацією міністерства, у рамках
проекту для 15 Центрів адміністративних послуг (ЦНАП) було закуплено меблі та
техніку на суму 2,03 млн. шв. крон, проведено будівельні та ремонтні роботи на суму
близько 1 млн. шв. крон. Крім того, запущено перший в Україні Мобільний офіс ЦНАП.
Для працівників ЦНАП проведено тренінги, навчання, опитування, інформаційні
компанії на суму близько 1 млн. шв. крон.
За висновками бенефіціара, створення ЦНАПів забезпечує зручні та прозорі
умови отримання адмінпослуг соціального характеру (житлові субсидії, державні
допомоги тощо), що наближає послуги до громадян, дозволяє надавати їм послуги за
моделлю «життєвих ситуацій» (інтегрований підхід), покращує інвестиційний клімат в
громадах, особливо для малого бізнесу, створює нові робочі місця для
кваліфікованого персоналу.
6.6 Допомога з боку Уряду Швейцарської Конфедерації
У 2017 році Урядом Швейцарської Конфедерації було виділено близько 21,3
млн. швейцарських франків для реалізації проектів технічної допомоги.
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 7 проектів технічної допомоги
загальною вартістю 71,3 млн. швейц. франків.
У звітному періоді найбільші обсяги допомоги було спрямовано на сектори
«Регіональний розвиток» та «Енергетика та енергоефективність».
За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства, у рамках проекту «Підтримка децентралізації в Україні» у
різних регіонах України здійснено наступні заходи, на які витрачено кошти МТД у
розмірі 17,1 млн. швейц. франків:
реалізуються пілотні проекти з водопостачання та водовідведення, поводження
з твердими побутовими відходами;
розроблено та функціонує інтерактивний веб-ресурс – гео-портал
«Адміністративно-територіальний устрій України», проведено публічні дискусії з
питань об'єднання громад та стану процесу децентралізації в Україні, онлайн е-курси
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«Інтегроване поводження з ТПВ», «Сільське питне водопостачання», «Управління
проектами з місцевого та регіонального розвитку» та функціонує онлайн платформа;
створена та діє експертна група із надання правових консультацій об’єднаним
територіальним громадам, «Школа місцевого самоврядування» – комплексна
навчальна програма для лідерів органів місцевого самоврядування;
випущено щомісячні випуски англомовного інформаційного бюлетеню,
щотижневі випуски інформаційного дайджесту «Реформа №1», щотижневі телевізійні
програми «Децентралізація – Влада Громади», та щотижневі програми «Територія»
на Громадському радіо.
За висновками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства, надана допомога сприяє покращенню якості послуг і
доступу до них у цільових районах, впровадженню ефективних моделей управління
досвідом/знаннями у секторі децентралізації і місцевого самоврядування, підтримці
процесу національного реформування з розбудови децентралізації і місцевого
самоврядування. Надана допомога цілком відповідає потребам реципієнта та містпартнерів проекту.
За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, в
рамках проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» надано підтримку у підготовці
та організації 4 Національного павільйону України на міжнародній торговельній
виставці органічних продуктів «БіоФах 2017» у Німеччині, Міжнародного Форуму
2017: України – Ваш партнер із постачання органічної продукції, прес-конференції
«БіоФах 2017: міжнародне визнання українського органічного фермера», підтримано
організацію та проведення Дня органічного поля, Свята хліба, Свята сиру та вина.
Проводиться робота з ЗМІ з питань органічної тематики. Реалізація заходів у рамках
проекту сприяє обміну досвідом та покращенню співпраці між ключовими
учасниками органічного ринку та органами державної влади, налагодженню
торговельних відносин між іноземними покупцями та виробниками органічної
продукції з України.

6.7 МТД з боку Уряду Японії
У 2017 році Урядом Японії було виділено технічної допомоги на загальну суму
3,17 млрд. ієн (25 млн дол).
Протягом ІІ півріччя 2017 року впроваджувалось 8 проектів технічної допомоги
загальною вартістю близько 2, 9 млрд. японських ієн. (24 млн дол)
Порівняно з І півріччям 2017 року зросла кількість проектів та збільшився обсяг
наданої допомоги на 0,7 млрд. японських ієн.
Найбільший обсяг допомоги було надано на реалізацію важливого проекту
технічної допомоги щодо розробки робочої документації для модернізації
Бортницької станції очистки стічних вод, у рамках якого триває розробка робочої та
тендерної документації, проводяться топографічні та геологічні вишукувальні роботи,
закінчено роботи з дослідження фонових показників навколишнього середовища,
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проводиться аналіз стічних, очищених зворотних вод і вод ріки Дніпро, тривають
роботи з коригування документальної стадії «Проект».
На запит Міністерства фінансів України Японською стороною було прийнято
рішення щодо продовження до січня 2019 року успішного проекту «Радник для
Міністра фінансів України».
За інформацією Міністерства фінансів України, за підтримки японського
радника Танака Масару розпочато аналіз непрацюючих активів 7 найбільш значних
спільних позичальників трьох банків, що забезпечить можливість ефективної роботи з
кредитами у державному банківському секторі, підписано договір про
нерозголошення результатів проведення аналізу фінансово-господарської діяльності
3 державних банків у частині непрацюючих кредитів, які буде отримано під час
проведення інспекційної перевірки цих банків Національним банком України.
Протягом звітного періоду було розпочато 3 нових проекти, зокрема
«Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої
бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій», а
також 2 проекти, спрямовані на відбудову Донбасу та підтримку ВПО.
За інформацією Донецької та Луганської обласних військово-цивільних
адміністрацій, 13 громадами розроблено плани соціального згуртування, закуплено
матеріали, техніка і обладнання на суму 2,6 млн. грн. для їх реалізації, проведено
ремонтні роботи в 4 бібліотеках на суму 2,3 млн. грн. та в Новоайдарському
територіальному центрі соціального обслуговування, розпочато ремонтні роботи в
хлораторній
Володинського
водозабору
(Луганська
область),
Торецькій
водопровідно-насосній станції, насосній станції с. Оріхуватка (Донецька область). З
метою підтримки підприємництва та зайнятості було проведено 15 тренінгів (537
учасників), 3 бізнес-форуми, виставку «Схід-Експо», надано гранти для розвитку
власного бізнесу, завдяки яким 17 підприємців в Луганській та 24 - в Донецькій
областях розпочали власну справу.
У рамках завершеного проекту «Програма відновлення та розбудови миру»
було проведено капітальний ремонт 10 критично важливих об’єктів інфраструктури
(шляхопроводу, автомобільного мосту через р. Айдар, лікарень, центрів реабілітації
для дітей, дошкільного навчального закладу). на загальну суму понад 1,8 млн. дол.
США.
За висновками Донецької та Луганської обласних військово-цивільних
адміністрацій, надана допомога відповідає потребам реципієнтів та очікуваним
результатам впровадження проектів та сприяє розвитку місцевих громад, їхній
соціальній та економічній стабілізації.
Висновки та Рекомендації:
З метою проведення результатів використання отриманої міжнародної
технічної допомоги та з метою підготовки інформаційно-аналітичного звіту щодо
МТД, Мінекономрозвитку розроблено нову універсальну форму (відповідно до
інформації додатку 7 Постанови) для подання бенефіціарами моніторингів.
Розроблена форма містить пояснення та рекомендації щодо надання інформації,
що спрощує її опрацювання та підвищує прозорість моніторингу використання
41

коштів, що надаються Україні міжнародними донорами. Близько 35% бенефіціарів
надано моніторинги згідно з формою (в основному ОДА).
Із 451 проекту МТД бенефіціарами не надано моніторинги по 152 проектах.
Рекомендації за результатами моніторингу:
Бенефіціарам проектів:
1) терміново надіслати результати моніторингу по всіх проектах МТД
відповідно до встановленої форми (додаток 7 до постанови КМУ від
15.02.2002 № 153);
2) вчасно повідомляти Мінекономрозвитку як координатора міжнародної
технічної допомоги про проблемні питання, що виникають в процесі
реалізації проектів;
3) не допускати реалізацію проектів МТД без проведення їх державної
реєстрації.
Мінфіну: забезпечити внесення змін до Постанови КМУ від 4 квітня 2001 р. №332
“Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та
устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих
бюджетів” стосовно непоширення положень зазначених постанов на кошти МТД.
Координаторам проектів посилити контроль за своєчасною та якісною
підготовкою моніторингових звітів та їх подання до Мінекономрозвитку.
Мінекономрозвитку (як координатор діяльності щодо залучення міжнародної
технічної допомоги) проводити на регулярній основі заходи щодо моніторингу та
переглядів портфелю діючих проектів МТД із залученням бенефіціарів, донорів,
реципієнтів та виконавців з метою вивчення ефективності реалізації проектів,
використання коштів та визначення перспективних проектів відповідно до
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
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