
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
(Мінекономрозвитку України) 

У відповідь на лист Рахункової палати України від 05.10.2015 № 08-1946 
щодо результатів аналізу фінансування та виконання програм секторальної 
бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні Мінекономрозвитку 
інформує про наступне. 

З урахуванням пропозицій Рахункової палати України 
Мінекономрозвитку розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України 
«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. 

Проектом постанови пропонується врегулювати наступні питання: 
> проведення попередньої оцінки обсягів фінансових ресурсів ЄС, 

необхідних для виконання програми секторальної бюджетної 
підтримки, під час її підготовки; 

> надання копій рішення про створення робочої групи та протоколів 
її засідань членам робочої групи, яка утворюється для підготовки 
програми; 

> визначення строків підготовки програми; 
> визначення строків створення спільної групи моніторингу та 

надання членам цієї групи копій рішення про створення такої групи 
та протоколів її засідань; 

> покращання системи моніторингу програм, у тому числі шляхом: 
підготовки та надання Мінекономрозвитку Кабінетові Міністрів 
України зведеного звіту про стан здійснення заходів, необхідних 
для виконання індикаторів; 
підготовки та надання відповідальним за виконання програми 
органом Кабінетові Міністрів України інформації про результати 
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секторальної бюджетної підтримки ЄС. 
Також Мінекономрозвитку звернулось до Представництва ЄС в Україні з 

проханням поінформувати Мінекономрозвитку щодо можливості застосування 
єдиної методології оцінки рівня досягнення індикаторів в рамках програм 
секторальної бюджетної підтримки ЄС, з урахуванням практики оцінювання 
ЄК та досвіду інших країн. 

Крім того, Мінекономрозвитку проводить роботу, спрямовану на 
покращання механізмів координації співробітництва з донорами. З цією метою 
Мінекономрозвитку розроблено та направлено центральним органам 
виконавчої влади на погодження проект Указу Президента України «Про 
Національного координатора з питань міжнародної допомоги». 

Проектом Указу пропонується призначити Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України (за посадою) Національним координатором з 
питань міжнародної допомоги. 

Заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Максим НЕФЬОДОВ 




