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ПРЕАМБУЛА 
Підстава для проведення аналізу: Конституція України (стаття 98); 

Закон України “Про Рахункову палату” (статті 1, 4, 7); План роботи Рахункової 
палати на ІІ півріччя 2017 року. 

Мета аналізу: оцінка обґрунтованості планування, повноти обліку та 
ефективності використання органами державного управління у                     
2015–2016 роках і за 9 місяців 2017 року міжнародної технічної допомоги; 
оцінка стану нормативно-правового та організаційного забезпечення процесу 
залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні. 

Предмет аналізу: фінансові й інші ресурси та послуги, які, відповідно до 
міжнародних договорів України, надавалися донорами у 2015–2016 роках і 
протягом 9 місяців 2017 року на безоплатній та безповоротній основі з метою 
підтримки України; 

управлінські рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України як координатора діяльності, пов’язаної із залученням міжнародної 
технічної допомоги; 

управлінські рішення органів державного управління щодо визначення 
галузевих і регіональних пріоритетів для залучення міжнародної технічної 
допомоги, а також використання отриманих фінансових та інших ресурсів та 
послуг; 

нормативно-правові, адміністративні, розпорядчі, інші акти та документи, 
які обґрунтовували доцільність отримання міжнародної технічної допомоги і 
регламентували порядок використання одержаних ресурсів та послуг; 

дані з єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з 
використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної 
технічної допомоги; 

результати поточного та заключного моніторингу проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги, які реалізовувалися у 2015–2016 роках і 
протягом 9 місяців 2017 року; 

документи бухгалтерського обліку, фінансова і бюджетна звітність 
органів державного управління та інші документи, пов’язані з отриманням і 
використанням міжнародної технічної допомоги. 

Об’єкти аналізу: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
як координатор діяльності, пов’язаної із залученням міжнародної технічної 
допомоги; 

запити щодо надання інформації про реалізацію проектів міжнародної 
технічної допомоги, надіслані органам державного управління – головним 
розпорядникам коштів державного бюджету. 

Критерії, які використовувалися під час аналізу: 
щодо оцінки продуктивності, результативності та економності 

використання міжнародної технічної допомоги: 
− обґрунтованість потреби, повнота забезпечення отриманими в рамках 

міжнародної технічної допомоги фінансовими й іншими ресурсами та 
послугами визначених галузевих і регіональних пріоритетів; 
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− досягнення органами державного управління запланованих цілей за 
результатами використання отриманої міжнародної технічної допомоги; 

щодо оцінки законності управлінських рішень: 
– відповідність рішень органів державного управління законодавчим та 

іншим розпорядчим актам, що регламентують порядок одержання і 
використання міжнародної технічної допомоги. 

Методи збирання даних: аналіз законодавчих, нормативно-правових, 
адміністративних, розпорядчих, інших актів і документів, що регламентують 
порядок планування, отримання та використання органами державного 
управління міжнародної технічної допомоги; аналіз показників фінансової, 
бюджетної і статистичної звітності органів державного управління; аналіз 
даних з єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням 
ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної 
допомоги; аналіз інформації за результатами контрольно-аналітичних заходів 
Рахункової палати, що стосуються питань одержання і використання органами 
державного управління міжнародної технічної допомоги; узагальнення 
інформації, одержаної на запит Рахункової палати; ознайомлення, опитування, 
порівняння. 

ВСТУП 
З метою задоволення потреб економіки в ресурсах для економічного і 

соціального розвитку України активізовано співробітництво з 
міжнародними фінансовими організаціями, державами-донорами, 
Організацією Об’єднаних Націй та Європейським Союзом. 

Законом України від 16.09.2014 № 1678 була ратифікована Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, відповідно до 
статті 82 якої сторони взяли зобов’язання співробітничати з метою надання 
технічної допомоги та розвитку потенціалу для запровадження режиму 
сприяння торгівлі та митних реформ. Затвердженою Верховною Радою України 
на виконання цієї Угоди про асоціацію Програмою діяльності Кабінету 
Міністрів України1 засадами реалізації нової політики міжнародної 
допомоги було визначено реалізацію програм співробітництва з Міжнародним 
валютним фондом, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними 
фінансовими організаціями. 

З 2015 року Україною підписано близько 48 міжнародних угод з 
урядами США, Канади, Республіки Корея, Турецької Республіки, Швейцарської 
Конфедерації, Королівства Нідерландів, Королівства Данія, Федеративної 
Республіки Німеччини, Японії, Італійської Республіки, Сполученого 
Королівства Великобританії, Королівства Норвегії, у рамках яких передбачено 
надання Україні міжнародної технічної допомоги. Крім того, укладені численні 
міжнародні угоди з Європейським Союзом, представленим Європейською 
комісією. На даний час в Україні реалізується 390 проектів міжнародної 
технічної допомоги обсягом близько 5,3 млрд дол. США. 
                                                           

1 Постанова Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26. 
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Питання обґрунтованості визначення потреби у залученні Україною 
ресурсів країн-донорів, а також результативності, продуктивності та 
економності використання цих ресурсів органами державного управління і є 
предметом дослідження під час цього аналізу. 

 
1. АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
Згідно з Указом Президента України від 19.04.2007 № 325, Україна 

приєдналася до Паризької декларації щодо підвищення ефективності 
зовнішньої допомоги від 02.03.2005, яка визначає принципи та заходи з 
удосконалення системи планування, використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги. При цьому пріоритетними напрямами у сфері 
підвищення ефективності зовнішньої допомоги Паризька декларація 
визначила передусім вироблення більш чітких національних стратегій розвитку 
кожної країни-партнера та забезпечення їх реалізації, поліпшення узгодження 
зовнішньої допомоги з пріоритетами, системами та процедурами країни-
партнера, підвищення рівня відповідальності країн-донорів та країн-партнерів 
перед своїми громадянами і парламентами для розробки політичних курсів, 
стратегій та забезпечення їх виконання, уникнення дублювання заходів і 
забезпечення більш раціональної донорської діяльності для максимального 
підвищення її економічної ефективності. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1075-р 
була схвалена Концепція планування, залучення, ефективного використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями (далі – Концепція), мета якої 
полягала в удосконаленні механізмів залучення і використання 
міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних 
фінансових організацій для підтримки розвитку економіки, що базується на 
конкурентних засадах, залученні інвестицій, економічній ефективності, 
застосуванні найкращої світової практики, диверсифікованому та 
експортоорієнтованому виробництві. Результатом реалізації Концепції 
протягом 2011–2016 років повинно було стати підвищення якості планування 
проектів вітчизняними бенефіціарами та реципієнтами, що забезпечить 
своєчасне виконання пріоритетних завдань, визначених Президентом України і 
Кабінетом Міністрів України. 

Серед основних проблем, які необхідно вирішити для цього, Концепція 
відзначала низький рівень заінтересованості окремих бенефіціарів та 
реципієнтів міжнародної технічної допомоги у ретельному і високоякісному 
плануванні та моніторингу проектів (програм) зазначеної допомоги, що 
призводить до застосування її малоефективних видів і форм, а також 
неналежний нагляд з боку деяких бенефіціарів за реалізацією проектів 
(програм) міжнародної технічної допомоги, наслідком чого є неефективне 
використання ресурсів, зокрема проведення численних місій експертів.  



6 
 

Згідно з Концепцією, вирішення цих проблем дасть змогу концентрувати 
фінансові ресурси міжнародних фінансових організацій та міжнародної 
технічної допомоги на розв’язанні пріоритетних завдань економічного і 
соціального розвитку України, розширити формат співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями, державами-донорами, ООН та Європейським 
Союзом, успішно впроваджувати проекти (програми) міжнародної технічної 
допомоги та проекти економічного і соціального розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищити 
доступність громадськості та представників донорської спільноти до інформації 
про зазначені проекти (програми). 

Зокрема, одним із шляхів вирішення таких проблем на етапі моніторингу 
проектів Концепція визначала удосконалення законодавства, що регулює 
питання поточного та заключного моніторингу проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги. 

У рамках Концепції розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
11.09.2013 № 697-р була затверджена Стратегія залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з 
міжнародними фінансовими організаціями на 2013–2016 роки (далі – 
Стратегія), мета якої – визначення ключових напрямів, завдань, очікуваних 
результатів залучення міжнародної технічної допомоги держав-донорів, 
міжнародних організацій та ЄС і співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями на цей період відповідно до програмних документів Президента 
України та Кабінету Міністрів України, Порядку денного асоціації Україна – 
ЄС, державних програм та стратегій розвитку секторів економіки, а також 
пріоритетів для залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги і 
міжнародних фінансових організацій, визначених у Концепції. 

Стратегією передбачалося, що залучення міжнародної технічної 
допомоги та співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями на 
2013–2016 роки здійснюватиметься за такими стратегічними напрямами, як 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних 
засадах; підвищення стандартів життя, добробуту та забезпечення рівних 
можливостей громадян, забезпечення верховенства права; підтримка 
структурних зрушень за рахунок розвитку високотехнологічних перспективних 
секторів економіки та переходу країни до “зеленої” моделі розвитку економіки і 
промисловості, стимулювання “зеленого” зростання; прискорення розвитку та 
модернізації інфраструктури і транспорту на державному рівні; сприяння 
збалансованому та гармонійному розвитку регіонів. 

При цьому, на відміну від Концепції, серед показників її реалізації 
Стратегія передбачала передусім збільшення загальних обсягів фінансових 
ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної 
допомоги, що залучаються в рамках реалізації проектів, а також підвищення 
ефективності їх використання, стимулювання розвитку секторів економіки за 
рахунок залучених ресурсів міжнародних фінансових організацій та 
міжнародної технічної допомоги, збільшення порівняно з 2012 роком частки 
інвестиційних проектів і проектів міжнародної технічної допомоги для 



7 
 
стимулювання розвитку інноваційних, енергоефективних та більш екологічно 
чистих технологій, підтримки переходу до “зеленої” моделі розвитку економіки 
та промисловості, підвищення енергоефективності та енергозбереження. 

Водночас одним із загальних принципів реалізації Стратегії 
залишалася відповідність допомоги стратегічним напрямам і завданням, 
визначеним у стратегічних і програмних документах Президента України та 
Кабінету Міністрів України. Також передбачалося використання 
автоматизованої бази даних для обліку та моніторингу проектів соціально-
економічного розвитку України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями, і проектів міжнародної технічної допомоги, 
спільне проведення моніторингу та обмін інформацією про результати 
реалізації проектів. 

З 2017 року нормативно-правові акти, які б визначали стратегію 
залучення та використання в Україні міжнародної технічної допомоги, Кабінет 
Міністрів України не затверджував. Законодавчого акта у сфері залучення та 
використання міжнародної технічної допомоги до теперішнього часу не 
прийнято. 

Заходи щодо законодавчого врегулювання цього питання почали 
вживатися ще у 1999 році: на розгляд Верховної Ради України було подано 
проект Закону України “Про міжнародну технічну допомогу”. Постановою 
Верховної Ради України від 30.06.99 № 779 законопроект був відхилений у 
зв’язку з виданням Указу Президента України від 01.06.99 № 596 “Про 
міжнародну технічну допомогу”, який визначав види і форми, у яких може 
надаватися міжнародна технічна допомога, передбачав обов’язковість подання 
реципієнтами запитів на одержання такої допомоги, особливий режим 
оподаткування, пільги, привілеї та імунітети міжнародному персоналу і 
виконавцям проектів, а також встановлював обов’язковість використання 
міжнародної технічної допомоги лише для цілей, визначених у програмах, 
проектах міжнародної технічної допомоги. Водночас цей Указ так і не набрав 
чинності. 

У подальшому, 29.11.2013, у Верховній Раді України був зареєстрований 
за № 3725 черговий проект Закону України “Про міжнародну технічну 
допомогу”, поданий Кабінетом Міністрів України, що визначав правові та 
економічні засади планування, залучення і використання міжнародної технічної 
допомоги, яку отримує Україна, а також надання Україною міжнародної 
технічної допомоги. 

Законопроект розробило Мінекономрозвитку на виконання 
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”2, оскільки на той час 
законодавство України у сфері співробітництва з донорами міжнародної 
технічної допомоги складалося лише з міжнародних договорів України та 
ряду нормативно-правових актів, що створювали єдину систему залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Метою 
                                                           

2 Затверджено Указом Президента України від 12.03.2012 № 187. 
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прийняття закону було визначення єдиної системи планування, залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги та 
забезпечення ефективного її використання. 

Водночас уже у квітні 2014 року Мінекономрозвитку надало Кабінету 
Міністрів України висновок про недоцільність прийняття цього 
законопроекту у зв’язку з тим, що правовідносини з донорами міжнародної 
технічної допомоги врегульовані умовами укладених міжнародних договорів. 
При цьому були враховані висловлені з боку донорів занепокоєння з приводу 
розроблення законопроекту, який, на їхню думку, не покращував міжнародного 
співробітництва у цій сфері в умовах нагальної потреби у збільшенні ресурсів 
міжнародної технічної допомоги для підтримки стабілізації фінансово-
економічної ситуації в країні. 

Слід відзначити, що, згідно з Положенням про Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 459, саме Мінекономрозвитку було 
визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади, що, зокрема, забезпечує формування та реалізує державну 
зовнішньоекономічну політику та виконує завдання у частині 
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань 
залучення міжнародної технічної допомоги. 

Довідково. До того часу Мінекономрозвитку діяло відповідно до положення, 
затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 № 634 (із змінами та 
доповненнями), яке покладало на нього завдання щодо формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги. 

У результаті до цього часу питання залучення Україною, надання 
країнами-донорами та використання міжнародної технічної допомоги 
продовжують регулюватися лише Порядком залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 (далі – Порядок), і нормами 
укладених міжнародних угод. 

На Мінекономрозвитку як уповноважений центральний орган у цій 
сфері Порядок покладає, зокрема, здійснення аналізу пропозицій інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АР Крим 
щодо залучення міжнародної технічної допомоги на відповідність 
пріоритетним напрямам економічного і соціального розвитку країни, 
формування щорічних програм надання такої допомоги на основі узгоджених з 
донорами стратегічних програм, проведення державної реєстрації проектів 
(програм) із здійсненням відповідного запису у державному реєстрі проектів, 
що реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових 
організацій та міжнародної технічної допомоги, проведення разом з 
бенефіціаром та уповноваженими представниками донора (за згодою) 
моніторингу під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на 
заключному етапі реалізації (заключний моніторинг) з підготовкою 
відповідних висновків, рекомендацій та заходів щодо подальшого процесу 
залучення та використання міжнародної технічної допомоги. 
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Слід відзначити, що з урахуванням змін, внесених до Порядку починаючи 
з 2015 року3, його дія не поширюється на проекти (програми), які 
фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту 
(c) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом 
України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим 
та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян і пункту (c) 
статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та 
Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному 
розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії 
в Україні в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги; на проекти 
(програми), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського 
суспільства, в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги; 
проекти (програми), які фінансуються Організацією Північноатлантичного 
договору (НАТО) відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією 
Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні. 

Крім того, Порядок передбачає узагальнення пропозицій щодо участі у 
міжнародних проектах лише центральних та місцевих органів виконавчої 
влади та розповсюджується на бенефіціарів – центральні органи виконавчої 
влади, Раду міністрів АР Крим, обласні, Київську, Севастопольську міські 
держадміністрації, Секретаріат Кабінету Міністрів України та Адміністрацію 
Президента України. Водночас, як встановлено за результатами аналізу, 
впродовж 2015–2016 років і 9 місяців 2017 року органи державного 
управління, які не належать до системи органів виконавчої влади (Апарат 
Верховної Ради України, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, державні колегіальні органи), та державні органи, які не 
належать до органів державного управління (комітети Верховної Ради 
України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна 
судова адміністрація, Вищий адміністративний, Верховний і Конституційний 
суди, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Національний банк, НАБУ, СБУ, 
Генеральна прокуратура, Національна поліція України), брали участь у 
реалізації 95 проектів (програм) цієї допомоги на загальну суму                  
395,8 млн дол. США, 97,6 млн євро, 23,2 млн канадських доларів і             
21,6 млн данських крон. 

Також Порядок суперечить окремим нормам чинних законодавчих 
актів України. Зокрема, пунктом 5 Порядку на Мінекономрозвитку покладено 
здійснення аналізу поданих пропозицій на відповідність пріоритетним 
напрямам, визначеним у Державній програмі економічного і соціального 
розвитку України на поточний рік і програмах розвитку відповідних галузей та 
сфер діяльності, затверджених в установленому порядку, з подальшим 
узгодженням з донорами стратегічних програм на основі цих пропозицій. 
Зазначене не відповідає вимогам Закону України від 23.03.2000 № 1602 “Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
                                                           

3 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 553 і від 13.09.2017 № 687. 
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розвитку України”, яким ще з 10.06.2012 не передбачено необхідності 
прийняття Державної програми економічного і соціального розвитку 
України на короткостроковий період4. 

Таким чином, існуюча нормативно-правова база, яка регламентує 
порядок залучення та використання в Україні міжнародної технічної 
допомоги, є недосконалою. Механізм планування, залучення, отримання та 
використання Україною в особі відповідних державних органів 
міжнародної технічної допомоги залишається законодавчо 
неврегульованим. Регулювання діяльності у цій сфері забезпечується 
виключно умовами укладених Україною міжнародних угод і затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 Порядком 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, 
який має суттєві правові й організаційні прогалини та суперечить вимогам 
чинного законодавства в частині узгодження поданих потенційними 
бенефіціарами пропозицій щодо залучення міжнародної технічної допомоги 
із затвердженою на відповідний рік Державною програмою економічного і 
соціального розвитку України. З 2017 року нормативно-правові акти, які б 
визначали стратегію залучення та використання в Україні міжнародної 
технічної допомоги, Кабінет Міністрів України не приймав. 

2. ОЦІНКА СТАНУ ВРАХУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ РАХУНКОВОЇ 
ПАЛАТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНТРОЛЬНО-

АНАЛІТИЧНОГО ЗАХОДУ 
Попереднє дослідження питання залучення та використання органами 

державного управління міжнародної технічної допомоги здійснювалося у     
2011 році в рамках аналізу джерел формування та ефективності використання 
спеціального фонду державного бюджету органами державного управління у 
2008–2010 роках (звіт затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 
28.09.2011 № 17-4). 

За результатами аналізу Рахункова палата рекомендувала Кабінету 
Міністрів України вжити заходів щодо розроблення та подання до Верховної 
Ради України проекту Закону України “Про міжнародну технічну допомогу”, 
оскільки внаслідок відсутності законодавчої бази у цій сфері Україна 
позбавлена можливості здійснювати достатній вплив на процес відбору та 
цілі залучення міжнародної технічної допомоги. 

Проте на виконання доручення Кабінету Міністрів України Міністерство 
фінансів України поінформувало Рахункову палату про недоцільність 
розроблення такого законопроекту. За висновками Мінфіну, існуючий 
механізм співробітництва України з державами-донорами досконалий, 
узгоджений на міжурядовому і міжвідомчому рівні та врегульований умовами 
укладених Україною міжнародних договорів. 

Таким чином, рекомендації Рахункової палати за результатами 
попереднього контрольно-аналітичного заходу Кабінетом Міністрів 
України та Міністерством фінансів не враховані. Процес залучення та 
                                                           

4 З урахуванням змін, внесених Законом України від 17.05.2012 № 4731. 
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використання міжнародної технічної допомоги в Україні законодавчо не 
врегульований, що не сприяє належному його плануванню відповідно до 
пріоритетних напрямів розвитку галузей економіки країни, а також 
цільовому і ефективному використанню отриманих у рамках проектів 
фінансових та інших ресурсів. 

3. АНАЛІЗ ПОРЯДКУ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ  

3.1. Аналіз структури та обсягів фінансових і матеріальних ресурсів, 
отриманих у рамках проектів міжнародної технічної допомоги протягом 
2015–2016 років і за 9 місяців 2017 року 

За інформацією, отриманою під час аналізу від Мінекономрозвитку як 
координатора залучення та використання міжнародної технічної допомоги, у            
І півріччі 2015 року в Україні діяло 440 проектів міжнародної технічної 
допомоги вартістю понад 5,2 млрд дол. США. Станом на 01.07.2017 кількість 
діючих проектів міжнародної технічної допомоги зменшилася до 390 при 
майже незмінному їх загальному обсягу (діаграма 1).  

 
Діаграма 1. Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, які 

реалізовувалися в Україні 

 
Серед країн-донорів найбільші за обсягами розміри міжнародної 

технічної допомоги Україні станом на 01.10.2017 надавали Сполучені Штати 
Америки – 1448,4 млн дол. США (27,3 відс. загального обсягу допомоги), 
Європейський банк реконструкції та розвитку – 679 млн дол. США (12,8 відс.), 
Європейський Союз – 235,4 млн дол. США (4,4 відсотка). Вартість проектів у 
рамках Чорнобильського фонду “Укриття” на вказану дату становила         
2386,7 млн дол. США (44,9 відс. загального обсягу наданої України 
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міжнародної технічної допомоги). 

За сферами соціально-економічного життя України найбільші за обсягами 
розміри міжнародної технічної допомоги станом на 01.10.2017 надавалися для 
галузі ядерної безпеки – 3119,5 млн дол. США (58,7 відс. загального обсягу 
допомоги), національної безпеки і оборони – 713,4 млн дол. США (13,4 відс.), 
урядування та громадського суспільства – 292,9 млн дол. США (5,5 відс. 
загального обсягу наданої України міжнародної технічної допомоги)       
(таблиця 1). 

Таблиця 1 
Дані про розподіл обсягів бюджетів міжнародної технічної допомоги 

за секторами економіки України 
(млн дол США) 

Сектор економіки 
Станом 

на 
01.01.15 

Станом 
на 

01.01.16 

Станом 
на 

01.01.17 

Станом 
на 

01.10.17 

Відхилення 
гр.5 – 
гр.2 

відс./ 
рази 

Комунікації та ІКТ 1,2 4,2 5,6 4,6 3,4 2,8 р. 
Транспорт та інфраструктура 30,5 23,2 22,2 13,1 -17,4 -2,3 р. 
Соціальна інфраструктура та послуги 25,1 44,2 37,1 36,8 11,7 1,5 р. 
Навколишнє середовище 67,1 45,9 57,1 57,2 -9,9 -14,8 
Банківський та фінансовий 27,2 33,8 61,2 59,2 32,0 2,2 р. 
Освіта та наука 103,7 73,3 67,8 62,9 -40,8 -39,3 
Енергетика та енергоефективність 95,2 90,3 88,7 87,4 -7,8 -8,2 
Аграрний  87,2 88,0 100,7 97,6 10,4 11,9 
Охорона здоров’я 133,8 146,7 141,0 104,9 -28,9 -21,6 
Економічний розвиток і торгівля 107,9 89,6 114,1 109,1 1,2 1,1 
Промисловість та МСП 158,7 160,3 164,7 164,5 5,8 3,6 
Регіональний розвиток 147,5 205,7 224,2 185,2 37,7 25,5 
Відновлення Донбасу та ВПО 62,4 137,9 213,2 204,9 142,5 3,3 р. 
Урядування та громадян. суспільство 215,4 239,9 313,4 292,9 77,5 36,0 
Нацбезпека та оборона 669,2 738,4 729,9 713,4 44,2 6,6 
Ядерна безпека 3268,0 3151,2 3143,7 3119,5 -148,5 -4,5 

Разом 5200,1 5272,6 5484,6 5313,2 113,1 2,2 

Як свідчать наведені дані, станом на 01.10.2017 порівняно з початком 
2015 року загальний обсяг наданої Україні міжнародної технічної допомоги 
збільшився на 113,1 млн дол. США (2,2 відсотка). При цьому обсяги 
допомоги на відновлення Донбасу та розвиток військово-промислового сектору 
збільшилися за цей період на 142,5 млн дол. США (3,3 раза), комунікації та   
ІКТ  –  на 3,4 млн дол. США (2,8 раза), розвиток банківського і фінансового 
сектору – на 32 млн дол. США (2,2 раза). Більше ніж на чверть (37,7 млн дол. 
США) зріс розмір міжнародної допомоги на регіональний розвиток. 

Водночас відбувається скорочення обсягів міжнародної технічної 
допомоги у такі суспільно важливі сфери, як транспорт та інфраструктура (на 
17,4 млн дол. США, або у 2,3 раза), освіта і наука (на 40,8 млн дол. США, або 
39,3 відс.), охорона здоров’я (на 28,9 млн дол. США, або 21,6 відсотка). 

Структуру загального обсягу проектів міжнародної технічної допомоги, 
що реалізовувалися в Україні станом на 01.10.2017, відображає діаграма 2. 

Слід відзначити, що під час аналізу дані Мінекономрозвитку були 
порівняні з інформацію органів державного управління, наданою на запит 
Рахункової палати, щодо кількості та вартості проектів міжнародної технічної 
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допомоги, бенефіціарами та/або реципієнтами за якими були зазначені органи. 
За результатами порівняння встановлено, що кількість таких проектів станом на 
початок 2015 року дорівнювала 449, а їх обсяг – 4532,3 млн дол. США, що 
суттєво відрізняється від даних, якими володіє Мінекономрозвитку. Як 
засвідчили результати аналізу, причинами цього стало узагальнення 
міністерством даних про кількість діючих проектів не на визначену дату, а за 
певний звітний період, протягом якого деякі проекти розпочиналися або 
завершувалися, а також незабезпеченням Мінекономрозвитку належного 
обліку і своєчасної реєстрації усіх проектів міжнародної технічної 
допомоги, що більш детально висвітлено у відповідному розділі цього Звіту. 
 

 
На початок 2015 року кількість проектів, бенефіціарами за якими були 

органи державного управління, на 9 од. перевищувала дані 
Мінекономрозвитку про загальну кількість проектів допомоги, які діяли в 
Україні. Вартість цих проектів також відрізнялася від даних уповноваженого 
державного органу та була на 667,8 млн дол. США меншою. Станом на 
01.10.2017 кількість проектів зменшилася до 306 (у 1,5 раза), а їхня вартість 
дорівнювала 4369,2 млн дол. США (таблиця 2). 
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Діаграма 2. Структура загального обсягу міжнародної технічної 
допомоги, наданої України станом на 01.10.2017 
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Таблиця 2 
Дані про проекти міжнародної технічної допомоги, які діяли протягом 
2015–2016 років і 9 місяців 2017 року та бенефіціарами за якими були 

органи державного управління 
(млн дол. США) 

Органи державного управління 

Станом на 
01.01.2015 

Станом на 
01.01.2016 

Станом на 
01.01.2017 

Станом на 
01.10.2017 

кіль-
кість 

вар-
тість 

кіль-
кість 

вар-
тість 

кіль-
кість 

вар-
тість 

кіль-
кість 

вар-
тість 

Всього 449 4532,3 380 4150,1 357 4126,6 306 4369,2 
Апарат ВРУ, Секретаріат 
Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
органи забезпечення Президента 
України 

10 45,4 13 54,2 18 72,1 15 67,0 

Центральні органи виконавчої влади 258 4334,6 264 3924,6 245 3864,9 232 4146,4 
- Секретаріат Кабінету Міністрів 
України 2 0,7 4 1,2 6 13,3 6 14,9 

Державні колегіальні органи 2 6,4 4 9,5 7 43,2 7 41,8 
Місцеві органи виконавчої влади 179 145,7 99 161,7 87 146,5 52 114,1 

Як свідчать наведені дані, при загальному зменшенні кількості та вартості 
діючих проектів міжнародної технічної допомоги кількість проектів, 
бенефіціарами за якими були Апарат Верховної Ради України, Секретаріат 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органи забезпечення 
Президента України, Секретаріат Кабінету Міністрів України та державні 
колегіальні органи, станом на 01.10.2017 збільшилася порівняно з початком 
2015 року на 14, а їхня вартість – на 71,2 млн дол. США (у 1,4 раза). Кількість 
проектів, бенефіціарами за якими є місцеві органи виконавчої влади, станом на 
01.10.2017 зменшилася порівняно з початком 2015 року на 127 (у 3,4 раза), а 
вартість цих проектів – на 31,6 млн дол. США (на 21,7 відс.), що свідчить про 
залучення їх до участі у більш масштабних проектах. 

Таким чином, обсяги міжнародної технічної допомоги, яка надається 
Україні, залишаються стабільно високими – на рівні 5,3 млрд дол. США. 
Упродовж 2015–2016 років і 9 місяців 2017 року вартість проектів 
допомоги, які реалізуються в Україні, зросла на 113,1 млн дол. США        
(2,2 відсотка). Обсяги міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами за 
якими виступали органи державного управління, при цьому скоротилися 
на 163,1 млн дол. США (3,6 відсотка). 

3.2. Оцінка повноти виконання Міністерством економічного розвитку і 
торгівлі України функцій координатора міжнародної технічної допомоги в 
Україні 

Як вже зазначалося, згідно з Положенням про Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України та постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги” Мінекономрозвитку є 
координатором діяльності, пов’язаної із залученням міжнародної технічної 
допомоги, та виконує завдання в частині співробітництва з міжнародними 
фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної 
допомоги. 
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При цьому затверджений цією постановою Порядок передбачає щорічне 
надання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, 
Радою міністрів АР Крим до Мінекономрозвитку пропозицій щодо 
визначення регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної 
технічної допомоги. Ці пропозиції Мінекономрозвитку повинно аналізувати на 
відповідність пріоритетним напрямам, визначеним у Державній програмі 
економічного і соціального розвитку України на поточний рік і програмах 
розвитку відповідних галузей та сфері діяльності. У разі надходження від 
донора пропозицій щодо започаткування проекту (програми) бенефіціар або 
потенційний реципієнт оформляє запит і подає його до Мінекономрозвитку, 
яке, виходячи з узгоджених з донорами стратегічних програм і на підставі 
отриманих запитів з урахуванням діючих проектів (програм), формує щорічні 
програми залучення міжнародної технічної допомоги. 

Водночас залучення в Україну ресурсів міжнародних організацій у 
вигляді технічної допомоги фактично здійснюється з недотриманням 
зазначеного Порядку. Пропозицій щодо визначення регіональних і галузевих 
пріоритетів для залучення міжнародної технічної допомоги центральні органи 
виконавчої влади до Мінекономрозвитку не надають, отже, передбаченого 
Порядком їх аналізу на відповідність пріоритетам розвитку держави не 
здійснюється. 

Як засвідчили результати перевірок, проведених Рахунковою палатою в 
рамках аналізу ефективності використання міжнародної технічної допомоги, на 
виконання пункту 8 Порядку бенефіціари – центральні органи виконавчої влади 
надсилають до Мінекономрозвитку лише запити на залучення міжнародної 
технічної допомоги, які складаються ними вже після узгодження 
безпосередньо з донорами та отримання від них повідомлень про те, що за 
певними напрямами діяльності відповідного державного органу реалізуються 
певні проекти (програми) міжнародної технічної допомоги та необхідна їх 
реєстрація у встановленому порядку.  

Зокрема, такий запит до Мінекономрозвитку надсилало у 2016 році МОН, 
отримавши 14.07.2016 листа Організації “Американська Рада з міжнародної 
освіти: ACTR/ACCELS” з проханням надати пакет документів для 
реєстрації Мінекономрозвитку проекту міжнародної технічної допомоги 
“Альянсу сприяння прозорому управлінню освітою в Україні” (Альянс 
UTEMA), який адмініструється цією організацією на підставі Угоди з 
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). У листі також було 
висловлено міністерству прохання визнати себе бенефіціаром та 
реципієнтом за проектом, надавши згоду на його впровадження та 
погодивши план закупівлі на суму 997,2 тис. дол. США, за рахунок яких у 
рамках проекту передбачалося виконати заходи з удосконалення ІТ-
інфраструктури МОН для впровадження електронної системи документообігу 
та інформаційного забезпечення міністерства, а також створити електронну 
систему фінансової звітності вищих навчальних закладів України до МОН на 
основі пілотної версії. 

З метою реалізації проекту 20.07.2016 між МОН та Американською 



16 
 
Радою з міжнародної освіти було укладено меморандум про співпрацю, хоча 
жодних пропозицій щодо необхідності залучення міжнародної технічної 
допомоги для вищевказаних цілей МОН до Мінекономрозвитку не 
надсилало. У Мінекономрозвитку проект пройшов державну реєстрацію 
13.09.2016 за № 3478. Тільки 22.07.2017, тобто через рік після підписання 
меморандуму, відбулася презентація системи е-документообігу, яку на основі 
системи електронного документообігу Адміністрації Президента України 
передбачено впровадити у МОН, що не обґрунтовувало необхідності у 
цьому. У І півріччі 2017 року Альянс UTEMA провів ряд зустрічей з 
експертами та вищими навчальними закладами щодо їх думки про створення     
е-системи фінансової звітності цих закладів до МОН. Тобто формат 
розроблення системи електронного звітування закладів освіти почав 
визначатися після початку реалізації проекту та фактично без урахування 
потреб МОН, яке отримує від цих закладів фінансову звітність. 

Довідково. На дату аналізу Рахункової палати в рамках вказаного проекту проведено 
серію зустрічей з партнерами для пошуку оптимальної конфігурації імплементації 
визначених контрактом з донором цілей проекту, наказом МОН від 11.10.2016 № 1225 
створена робоча група з питань імплементації UTEMA, для представників закладів вищої 
освіти проведено два заходи щодо використання автоматизованих систем управління, 
зокрема системи е-документообігу. Виконавцем робіт з упровадження системи                    
е-документообігу МОН визначено ІТ-компанію “Смарт-Бізнес”. 

Крім вартості обладнання та послуг з розроблення програмного забезпечення      
(283,3 тис. дол. США), у рамках проекту передбачено проведення конференцій і семінарів, а 
також відшкодування витрат виконавців на проживання, проїзд, харчування, зв’язок, 
переклад тощо на суму 274,7 тис. дол. США, що майже дорівнює розміру витрат 
безпосередньо на створення системи. 

За інформацією, наданою Мінекономрозвитку, на підставі отриманих від 
бенефіціарів упродовж 2015–2016 років і за 9 місяців 2017 запитів потенційним 
донорам було надіслано 51 звернення щодо опрацювання можливості надання 
міжнародної технічної допомоги, завдяки чому за цей період підписано             
48 міжнародних договорів України з урядами країн-донорів та ЄС із вказаних 
питань. 

Довідково. Звернення щодо можливості надання міжнародної технічної допомоги 
надсилалися, зокрема, Представництву ЄС в Україні, Посольству США в Україні, 
Агентству США з міжнародного розвитку, Посольству ФРН в Україні, Турецькому 
агентству зі співробітництва та координації, Канцелярії Радника з торговельно-
економічних питань при Посольстві Китайської Народної Республіки в Україні                     
(21 звернення), Посольству Японії в Україні, Представництву Світового банку в Україні, 
Європейському банку реконструкції та розвитку в Україні та Представництву ООН в 
Україні. 

Відповідно до пункту 10 Порядку, Мінекономрозвитку повинно щороку 
інформувати Кабінет Міністрів України про стан формування стратегічних та 
щорічних програм залучення міжнародної технічної допомоги. Фактично ж дії 
Мінекономрозвитку обмежуються внесенням на розгляд Кабінету 
Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України про 
схвалення міжнародних договорів і надання повноважень на підписання з 
подальшим інформуванням щопівроку про стан їх виконання. 

Також Порядком передбачено обов’язкову реєстрацію проектів 
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(програм) міжнародної технічної допомоги, яка підтверджується виданням 
реєстраційної картки проекту (програми) та є підставою для акредитації його 
виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, 
імунітетів, передбачених законодавством і міжнародними договорами України. 

Однак фактично реєстрації у встановленому порядку підлягають не усі 
проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, які діють в Україні на 
виконання відповідних міжнародних договорів. Реєстрація Мінекономрозвитку 
значної кількості проектів (програм) здійснюється під час їх реалізації або 
після завершення, що залежить від прийнятого виконавцями проекту рішення 
реалізувати передбачене Порядком право на отримання відповідних пільг, 
привілеїв або імунітетів. У разі коли немає необхідності у прийнятті такого 
рішення, проекти (програми) не реєструються. 

Зокрема, проект ЄС “Розробка концепції веб-сайту для реєстрації аналізу, 
звітування та координації міжнародної технічної допомоги, що надається Уряду 
України” вартістю 18,1 тис. євро (реєстр. № 3571), бенефіціаром та 
реципієнтом якого виступає саме Мінекономрозвитку, пройшов державну 
реєстрацію 21.02.2017 – майже через рік після завершення. Так само проект 
ЄС “Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою 
виховання підприємницького духу та консультацій підприємців початківців” 
вартістю 246,1 тис. євро (реєстр. № 3304), бенефіціаром якого є МОН, пройшов 
державну реєстрацію 01.10.2015 – майже через два роки після початку 
реалізації. 

Значна кількість діючих в Україні проектів міжнародної технічної 
допомоги взагалі не проходять державної реєстрації, оскільки чинним 
законодавством обов’язковості такої процедури перед початком реалізації 
проектів не передбачено. 

Так, Харківська облдержадміністрація надала Мінекономрозвитку 
моніторинг за чотирма проектами міжнародної технічної допомоги в рамках 
програми ЄС “Горизонт 2020” (“Стратегічна і цільова підтримка співпраці між 
Європою та Україною в авіаційних дослідженнях”, “ESSANUF Європейське 
постачання”, “MycoKey”, “EQUAL-EAST Планування гендерної рівності для 
науково-дослідних інститутів інформатики та технологій”), незважаючи на те, 
що процедури державної реєстрації у Мінекономрозвитку вказані проекти 
не пройшли. 

За інформацією, отриманою від органів державного управління на запит 
Рахункової палати, на дату аналізу із загальної кількості проектів міжнародної 
технічної допомоги, бенефіціарами за якими є органи державного управління 
(301 од.), у Єдиному реєстрі проектів, що реалізуються в Україні з 
використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної 
технічної допомоги Мінекономрозвитку (далі – Єдиний реєстр) не міститься 
інформації щодо 6 проектів за підтримки ЄС загальною вартістю              
7179,1 тис. євро, а саме: Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України – 4 проекти вартістю 4829,1 тис. євро (“Підтримання у розробці та 
впровадженні ризикоорієнтованих методик експлуатаційного неруйнівного 
контролю металу обладнання та трубопроводів”, “Впровадження методології 
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адаптації та підтримки оперативного ймовірносного аналізу безпеки на АЕС 
України”, Підвищення безпеки АЕС за рахунок поглибленого розуміння впливу 
“людського чинника”, “Вдосконалення управління культурою безпеки в НАСК 
“Енергоатом” та на АЕС України”); Державне агентство автомобільних доріг 
України – 1 проект вартістю 1600 тис. євро (“Модернізація та підвищення 
безпеки дорожньої мережі в Україні”); Державне агентство України з 
управління зоною відчуження – 1 проект вартістю 750 тис. євро 
(“Удосконалення поводження з радіоактивними відходами, які перебувають у 
законсервованих сховищах спецпідприємств Державної корпорації “Українське 
державне об’єднання “Радон”). 

ФДМУ надав інформацію про 5 проектів міжнародної допомоги, за 
якими він є бенефіціаром та які не пройшли державної реєстрації і не 
включені до Єдиного реєстру Мінекономрозвитку, а саме: “Експертна місія на 
тему “Процедури набуття державою права власності на об’єкти для суспільних 
потреб, які перебувають у приватній власності. Досвід країн ЄС”, “Експертна 
місія “Ознайомлення з європейськими моделями корпоративного управління. 
Запровадження оптимальних моделей на українських державних 
підприємствах”, “Семінар “Вивчення європейського досвіду щодо контролю з 
боку держави над забезпеченням підвищення ефективності діяльності 
підприємств, що приватизуються” (донор – Європейська комісія у рамках 
програми TAIEX); “Меморандум про співпрацю між Фондом державного майна 
України та Товариством з обмеженою відповідальністю 
“ПрайсуотерхаусКуперс” “Приватизація об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу: проект з надання експертної підтримки щодо процесу підготовки до 
продажу” (донор – Міністерство закордонних справ Великої Британії та 
Північної Ірландії через Посольство Великої Британії в Україні); “USAID – 
фінансування зростання/Замовлення на роботу № 18: приватизація державних 
підприємств в Україні” (додаткова угода до Меморандуму) (донор – Уряд США 
через Агентство США з міжнародного розвитку). 

МОН є бенефіціаром ще одного проекту за підтримки ЄС – “Екологічно 
відповідальний бізнес: дослідження та впровадження Європейської практики”. 
Його вартість становить 22,8 тис. євро, строк реалізації – з 01.09.2015 по 
31.08.2018. Реєстрація проекту підтверджена карткою від 16.02.2016 № 3365, 
але у зведеній аналітичній таблиці Мінекономрозвитку дані щодо цього 
проекту не містяться. 

Слід відзначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 
10.03.2017 № 129 до Порядку були внесені зміни, якими передбачена 
можливість відмови Мінекономрозвитку у державній реєстрації проектів 
(програм) міжнародної технічної допомоги в разі завершення строку їх 
реалізації. Отже, чинним Порядком фактично унормована необов’язковість 
державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 
термін реалізації яких завершено. Як наслідок, повними і достовірними 
даними про дійсні обсяги отриманих у рамках проектів фінансових й інших 
ресурсів і досягнуті під час реалізації проектів результати Мінекономрозвитку 
не володіє. 
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Стратегією залучення, використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими 
організаціями на 2013–2016 роки5 для обліку та моніторингу проектів 
соціально-економічного розвитку України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями, і проектів міжнародної технічної допомоги 
передбачалося використання автоматизованої бази даних. Згідно з наказом 
Мінекономрозвитку від 03.12.2012 № 1378, ведення такої автоматизованої бази 
повинно було забезпечувати це міністерство у вигляді Єдиного реєстру в 
електронному та паперовому вигляді. 

З урахуванням змін до Положення про Міністерство фінансів України6, 
внесених постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 387, на 
Мінфін покладено повноваження щодо формування та реалізації державної 
фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними державами, 
банками і міжнародними фінансовими організаціями. Із 04.03.2016 набрав 
чинності новий Порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та 
завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України7, 
згідно з яким на Мінфін покладено ведення реєстру проектів економічного і 
соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями. 

Водночас відповідні зміни до положення про Мінекономрозвитку, 
підпункт 191 пункту 4 якого до цього часу покладає на нього функції щодо 
ведення Єдиного реєстру проектів, що реалізуються в Україні з використанням 
ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної 
допомоги, внесені не були. Також залишається чинним порядок ведення 
цього реєстру, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 03.12.2012          
№ 1378. 

На дату аналізу Єдиний реєстр у паперовому вигляді вівся в 
Мінекономрозвитку у вигляді реєстраційної книги. Електронна версія 
Єдиного реєстру має вигляд трьох відокремлених табличних масивів, які 
розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку 
(htpps://www.me.gov.ua) на відповідну дату в різних розділах: “Співробітництво 
між Україною та Європейським Союзом” та “Співробітництво з міжнародними 
фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги”. 
При цьому два компоненти Єдиного реєстру: “Перелік діючих проектів 
міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в 
Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у 
Мінекономрозвитку” та “Перелік діючих проектів міжнародної допомоги 
Україні, зареєстрованих у  Мінекономрозвитку, донором яких є Європейський 
Союз” – велися із застосуванням табличного редактора Microsoft Excel, а 
інший – “Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги за 
підтримки міжнародних організацій, що реалізуються в Україні та пройшли 
державну реєстрацію (перереєстрацію) у Мінекономрозвитку” – із 
                                                           

5 Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.09.2013 № 697-р. 
6 Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375. 
7 Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 70. 
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застосуванням текстового редактора Microsoft Word. 

Зазначене ускладнювало отримання повних і достовірних даних про 
діючі в Україні проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, хоча 
виконання Єдиним реєстром такої функції передбачено пунктом 4 порядку 
ведення цього реєстру. 

На дату аналізу в Мінекономрозвитку розроблено структуру нового 
інформаційного розділу “Міжнародна допомога Україні” зовнішнього веб-
сайта Мінекономрозвитку, в якому заплановано передбачити підрубрику 
“Переліки зареєстрованих проектів з планами закупівель” із розміщенням у ній 
єдиного реєстру усіх зареєстрованих проектів, що фінансуються країнами-
донорами, міжнародними організаціями та ЄС. 

Слід відзначити, що роботи з автоматизації процесу реєстрації та 
обліку проектів міжнародної технічної допомоги розпочалися 
Мінекономрозвитку ще у 2009 році: було введено в експлуатацію 
автоматизовану базу даних для обліку та моніторингу проектів соціально-
економічного розвитку України, що підтримуються міжнародними 
фінансовими організаціями, та проектів міжнародної технічної допомоги. 
Вартість робіт із створення цієї бази даних становила 80 тис. гривень. 
Оскільки автоматизована база не передбачала узагальнення інформації про 
результати моніторингу виконання проектів, у 2010 році було ініційовано 
роботу з її доопрацювання, яка так і не розпочалася, а закупівля Мінекономіки 
послуг ТОВ “Ер-Джі-Дейта” з виконання відповідної науково-дослідної роботи 
була скасована. 

Разом з тим було ініційовано роботу з Представництвом ООН в 
Україні щодо удосконалення можливостей існуючої бази даних для обліку та 
моніторингу проектів соціально-економічного розвитку України, що 
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та проектів 
міжнародної технічної допомоги з метою забезпечення доступу донорів до бази 
запитів щодо залучення зовнішньої допомоги, яку отримує Мінекономіки від 
центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій та 
громадян. До роботи залучалася група експертів компанії “Synergy International 
Systems”, які провели дослідження та визначили потребу, перспективи й 
технічні можливості розвитку та удосконалення цієї бази даних. 

Роботи з удосконалення бази даних виконувалися в рамках спільного між 
ПРООН та Мінекономрозвитку проекту “Підтримка більш ефективної 
координації і управління міжнародної допомоги/допомоги (шляхом створення 
бази даних допомоги в цілях розвитку – DAD)” вартістю 260 тис. дол. США. 
Комплекс передбачених у рамках проекту робіт завершився 01.12.2013, однак 
під час експлуатації система виявила низку суттєвих недоліків, які, 
незважаючи на звернення Мінекономрозвитку8, не були виправлені.  

У березні 2016 року за фінансової підтримки Делегації Європейського 
Союзу в Україні в рамках проекту “Розробка концепції веб-сайту для 
реєстрації, аналізу, звітування та координації міжнародної технічної допомоги, 
                                                           

8 Лист Мінекономрозвитку до Представництва Програми ООН в Україні від 
07.10.2014 № 4001-05/34702-04. 
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що надається Уряду України” (реєстр. № 3571) була завершена робота з 
розроблення порталу OpenAid – “Відкрита допомога” як бази даних проектів 
і програм міжнародної допомоги та інформаційна система управління цією 
допомогою. Вартість робіт за проектом становила 18,1 тис. євро. На дату 
аналізу цей портал працює у тестовому режимі. 

Таким чином, покладені на Мінекономрозвитку функції 
координатора залучення та реалізації в Україні проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги виконуються неналежним чином. 
Передбаченого Порядком залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги щорічного інформування Кабінету 
Міністрів України про стан формування стратегічних та щорічних 
програм залучення міжнародної технічної допомоги не здійснюється, 
обов’язкової державної реєстрації проектів (програм) міжнародної 
технічної допомоги, які діють в Україні, фактично не забезпечується. На 
заходи із створення автоматизованої бази даних для обліку та моніторингу 
проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів 
міжнародних фінансових організацій, та міжнародної технічної допомоги, 
які тривають з 2009 року, витрачено 80 тис. грн державного бюджету, а 
також 260 тис. дол. США фінансування ПРООН і 18,1 тис. євро 
Європейського Союзу. Однак процес реєстрації та обліку проектів 
міжнародної технічної допомоги залишається неавтоматизованим. 

3.3. Оцінка стану реалізації та впровадження органами державного 
управління проектів міжнародної технічної допомоги 

Дані про обсяги отриманих і використаних органами державного 
управління (бенефіціари) фінансових та інших матеріальних ресурсів у рамках 
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги узагальнюються 
Мінекономрозвитку за результатами поточного (на етапі реалізації 
проектів) та заключного (після завершення проекту) моніторингу, 
здійснення якого передбачено пунктом 24 Порядку залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги.  

Забезпечення цільового використання міжнародної технічної допомоги 
під час реалізації проектів (програм) Порядком покладено на реципієнтів, а 
здійснення нагляду за цільовим використанням – на бенефіціарів. Фактично 
Мінекономрозвитку лише узагальнювало матеріали проведеного 
бенефіціарами моніторингу. Повідомлень про факти нецільового 
використання реципієнтами міжнародної технічної допомоги 
Мінекономрозвитку не отримувало. 

За результатами проведеного аналізу Мінекономрозвитку щопівроку 
надавало Кабінету Міністрів України висновки, рекомендації та заходи щодо 
подальшого залучення та використання міжнародної технічної допомоги. При 
цьому, як засвідчили результати проведеного Рахунковою палатою аналізу, 
єдиного підходу до структури та змісту такої інформації не існує. 

Зокрема, за І і ІІ півріччя 2015 року інформація бенефіціарів 
узагальнювалася Мінекономрозвитку та подавалася Кабінету Міністрів України 
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в розрізі донорів і напрямів впровадження проектів (програм). За відповідні 
періоди 2016 року Мінекономрозвитку, спрощуючи свою задачу, провело 
узагальнення та аналіз лише в розрізі бенефіціарів міжнародної допомоги. До 
того ж подана Кабінету Міністрів України інформація не містила даних про 
загальну кількість поданих бенефіціарами звітів поточного або заключного 
моніторингу, а також висновків і рекомендацій Мінекономрозвитку за 
результатами моніторингу. 

Отже, повної, достовірної та порівнянної інформації про стан 
реалізації в Україні діючих проектів (програм) міжнародної технічної 
допомоги, а також належних висновків і рекомендацій за результатами 
моніторингу Мінекономрозвитку до Кабінет Міністрів України не 
надавало. 

Слід відзначити, що у структурі апарату Мінекономрозвитку не було 
структурного підрозділу, на який покладалися б завдання з ведення 
моніторингу та аналізу його результатів. Відповідний підрозділ – відділ 
моніторингу проектів державних інвестицій та міжнародної технічної  
допомоги – був створений лише 2017 року у складі департаменту державних 
інвестиційних проектів та підтримки розвитку. Це певною мірою позначилося 
на повноті узагальнення матеріалів моніторингу та якості проведеного на 
підставі його результатів аналізу. 

Зокрема, за результатами дослідження було встановлено, що у І півріччі 
2017 року в Україні реалізовувалося 390 проектів міжнародної технічної 
допомоги загальною кошторисною вартістю 5,2 млрд дол. США, з яких          
2,2 млрд дол. США – Чорнобильський фонд “Укриття”. За цей період 
завершено 70 проектів на суму 147 млн дол. США та одночасно розпочато         
20 проектів загальним обсягом фінансування 27,3 млн дол. США. 

Перше місце за кількістю проектів міжнародної технічної допомоги, що 
реалізуються в Україні, посідає Європейський Союз, який фінансує              
138 проектів – 315,6 млн дол. США (третє місце за обсягом фінансування 
після Сполучених Штатів Америки та Європейського банку реконструкції та 
розвитку). Крім технічної допомоги, ЄС також надає на безоплатній та 
безповоротній основі секторальну бюджетну підтримку в рамках трьох 
програм на загальну суму 185 млн євро у сферах енергетики, регіонального 
розвитку та державного управління. 

Водночас Мінекономрозвитку не отримало від бенефіціарів результатів 
моніторингу за 170 проектами міжнародної технічної допомоги (43,6 відс. 
загальної кількості проектів, що діяли у І півріччі 2017 року). Взагалі не надало 
необхідної інформації МОН (39 проектів) і Мінприроди (3 проекти). 

Слід відзначити, що механізмів впливу Мінекономрозвитку як 
координатора залучення та використання міжнародної технічної допомоги в 
Україні на бенефіціарів у разі неподання ними у встановленому порядку 
результатів моніторингу Порядком не визначено. Пунктом 27 Порядку лише 
передбачено, що неподання реципієнтом бенефіціарові або бенефіціаром до 
Мінекономрозвитку цих документів вважається рівнозначним 
незадовільному впровадженню проекту (програми). 
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У Мінекономрозвитку відділ моніторингу проектів державних інвестицій 
та міжнародної технічної допомоги за результатами І півріччя 2017 року не 
отримав від інших структурних підрозділів апарату міністерства, 
відповідальних за реалізацію проектів (департаменти розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, регулювання державних закупівель, розвитку 
підприємництва та регуляторної політики, залучення інвестицій тощо), 
результати моніторингу за 10 із 22 проектів міжнародної технічної допомоги, 
бенефіціаром за якими виступало Мінекономрозвитку. При цьому за 8 із 10 цих 
проектів міністерство було визначено і бенефіціаром, і реципієнтом. 

Аналізом, проведеним Рахунковою палатою, встановлено, що 
інформацію про обсяги отриманих і використаних коштів або вартість 
наданого донорами майна в рамках реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги за відповідні звітні періоди (півріччя, роки) Мінекономрозвитку від 
бенефіціарів не отримує. Тобто на певну звітну дату координатор залучення та 
використання міжнародної технічної допомоги володіє лише даними про 
загальну кількість і вартість діючих проектів (програм) відповідно до 
укладених Україною міжнародних угод (узагальнений перелік проектів 
наведено в додатку до Звіту), а вартість фактично отриманої в рамках цих 
проектів допомоги немає можливості оцінити до завершення реалізації 
проекту, до того ж тільки у разі, якщо така інформація буде надана 
бенефіціаром. 

Так, не містив вартісних критеріїв оцінки заключний моніторинг проекту 
міжнародної технічної допомоги Уряду США “Альянс Програми сприяння 
зовнішньому тестуванню в Україні, ІІ етап” (реєстр. № 2945-03) загальною 
кошторисною вартістю 3390,9 тис. дол. США, який реалізовувався з 01.05.2013 
по  28.02.2017. Бенефіціаром проекту було МОН, реципієнтами – Український 
центр оцінювання якості освіти, Громадська мережа “Опора”, Львівська міська 
громадська організація “Центр освітньої політики”, ПП “Аналітичний центр 
“Про.Мова”, Харківський обласний благодійний фонд “ТІМО (тестування, 
інновації, моніторинг в освіті)”. 

У надісланому до Мінекономрозвитку моніторингу МОН лише зазначило, 
що досягнуті результати впровадження проекту відповідають запланованим 
кількісним та якісним критеріям його результативності, а в цілому надана в 
рамках проекту допомога повністю відповідала очікуванням, запитам і 
потребам реципієнтів та бенефіціара. 

Крім наданих повноважень узагальнити отриману від бенефіціарів 
інформацію про стан реалізації проектів, інших механізмів оцінити повноту 
та результативність впровадження одержувачами результатів реалізації 
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги чинне законодавство 
не передбачає. Як наслідок, результати реалізації значної кількості проектів 
міжнародної технічної допомоги не відповідають визначеним пріоритетам 
розвитку певної галузі соціально-економічного життя України та не 
справляють очікуваного позитивного ефекту від їх впровадження. Про це 
неодноразово наголошувала Рахункова палата за результатами проведених 
контрольно-аналітичних заходів. 
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Зокрема, найбільш негативний соціально-економічний ефект отримано 
від впровадження розробленої у 2016 році за підтримки Програми розвитку 
ООН в Україні інформаційно-аналітичної системи Єдиного державного реєстру 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (1,5 млн грн), розпорядником якої визначено новостворене 
Національне агентство з питань запобігання корупції. У процесі експлуатації 
цієї системи було з’ясовано, що передбачені технічним завданням на 
створення системи роботи виконані не в повному обсязі. Система мала 
значно занижені показники продуктивності, що призвело до численних збоїв в 
її роботі під час подання державними службовцями електронних декларацій, а 
також не відповідала встановленим критеріям конфіденційності, цілісності, 
доступності та спостережності інформації, внесеної до системи державного 
реєстру. 

У зв’язку з численними недоліками Національне агентство з питань 
запобігання корупції було вимушене за рахунок коштів державного бюджету 
виконати додаткові роботи з коригування системи та усунення помилок на 
суму 209,7 тис. гривень. Подальше доопрацювання системи визнано 
недоцільним, а витрати на розроблення та впровадження нової системи 
електронного декларування в Україні, за розрахунками експертів, 
становитимуть від 8,5 до 12,8 млн дол. США.  

Довідково. Про зазначене відзначалося у матеріалах аудиту ефективності 
використання коштів державного бюджету Національним агентством з питань 
запобігання корупції (звіт затверджено рішенням Рахункової палати від 27.09.2017 № 19-3). 

Таким чином, здійснюваний Мінекономрозвитку моніторинг стану 
реалізації в Україні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги 
фактично зведений до накопичення даних бенефіціарів про діючі проекти 
(програми) відповідно до укладених міжнародних угод. Повної, достовірної 
та порівнюваної інформації про стан реалізації в Україні цих проектів 
(програм), а також належних висновків і рекомендацій за результатами 
моніторингу Кабінет Міністрів України від Мінекономрозвитку не 
отримує. Механізмів оцінки повноти та результативності впровадження 
одержувачами результатів реалізації проектів (програм) міжнародної 
технічної допомоги чинне законодавство не передбачає, що не сприяє 
результативності реалізації значної кількості проектів міжнародної 
технічної допомоги, які не відповідають визначеним пріоритетам розвитку 
певної галузі соціально-економічного життя України та не справляють 
очікуваного позитивного ефекту від їх впровадження. 

ВИСНОВКИ 
1. Станом на початок 2015 року в Україні діяло 440 проектів 

міжнародної технічної допомоги вартістю понад 5,2 млрд дол. США. 
Станом на 01.07.2017 кількість діючих проектів міжнародної технічної 
допомоги зменшилася до 390 од., при цьому їхня загальна вартість 
збільшилася до 5,3 млрд дол. США (2,2 відсотка). Проте ця допомога не 
була зорієнтована на визначені Урядом стратегічні напрями розвитку 
відповідних галузей соціально-економічного життя країни. Результати 
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реалізації значної кількості проектів не відповідали визначеним 
пріоритетам соціально-економічного розвитку України. Результативність 
реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та ефективність 
використання отриманих в рамках цих проектів фінансових та інших 
ресурсів уповноваженими державними органами не оцінювалося. 
Належного і повного обліку проектів міжнародної технічної допомоги 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як координатор 
діяльності у сфері залучення та використання міжнародної технічної 
допомоги не забезпечувало. 

Причина – недосконалість чинної нормативно-правової бази, яка 
регламентує питання залучення та використання міжнародної технічної 
допомоги (далі – МТД), а також неналежне організаційне забезпечення 
відповідних процесів з боку Мінекономрозвитку, на яке покладено функції 
координатора діяльності у зазначеній сфері. 

2. Рекомендації Рахункової палати за результатами попереднього 
контрольно-аналітичного заходу Кабінетом Міністрів України та 
Міністерством фінансів України не враховані. Процес залучення і 
використання МТД в Україні законодавчо не врегульовано. 

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002      
№ 153 Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги має суттєві правові й організаційні прогалини та суперечить 
вимогам Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм 
економічного і соціального розвитку України” в частині узгодження поданих 
потенційними бенефіціарами пропозицій щодо залучення МТД із 
затвердженою на відповідний рік державною програмою економічного і 
соціального розвитку України. 

Кабінет Міністрів України не приймав з 2017 року нормативно-правових 
актів, які б визначали стратегію залучення і використання МТД в Україні. 

3. Мінекономрозвитку покладені функції координатора залучення та 
реалізації в Україні проектів (програм) МТД виконувало неналежним 
чином.  

3.1. Передбаченої зазначеним Порядком обов’язкової державної 
реєстрації усіх проектів (програм) МТД, які діють в Україні, 
Мінекономрозвитку не забезпечувало. Як наслідок, повною і достовірною 
інформацію про обсяги залученої до України допомоги Міністерство не 
володіє. 

Із загальної кількості проектів МТД, бенефіціарами за якими є органи 
державного управління (301 од.), у реєстрі міжнародної технічної допомоги 
Мінекономрозвитку не міститься інформації про шість проектів за 
підтримки ЄС загальною вартістю 7,2 млн євро у сферах енергетики та 
вугільної промисловості, удосконалення поводження з радіоактивними 
відходами, модернізації та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні. 

Фонд державного майна України є бенефіціаром за п’ятьма проектами 
міжнародної допомоги, наданої для удосконалення порядку набуття державою 
права власності на об’єкти для суспільних потреб, ознайомлення з 
європейськими моделями корпоративного управління, приватизації об’єктів 
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паливно-енергетичного комплексу, процедура державної реєстрації яких не 
проведена. Міністерство освіти і науки України проводить дослідження та 
впровадження європейської практики у сферу екологічно відповідального 
бізнесу за підтримки проекту ЄС на суму 22,8 тис. євро також за відсутності 
державної реєстрації проекту. 

3.2. Покладений чинним законодавством на Мінекономрозвитку 
моніторинг стану реалізації в Україні проектів (програм) МТД фактично 
не здійснювався та був зведений до накопичення даних бенефіціарів про діючі 
проекти (програми) відповідно до укладених міжнародних угод. 

Мінекономрозвитку не здійснювало щорічного інформування Кабінету 
Міністрів України про стан формування стратегічних та щорічних програм 
залучення міжнародної технічної допомоги, що є недотриманням вимог 
зазначеного Порядку. Повної, достовірної та порівняльної інформації про 
стан реалізації в Україні цих проектів (програм), а також належних 
висновків і рекомендацій за результатами моніторингу Мінекономрозвитку до 
Кабінету Міністрів України не надавало. 

3.3. Починаючи з 2009 року на створення автоматизованої бази даних для 
обліку та моніторингу проектів, що реалізуються в Україні з використанням 
ресурсів міжнародних фінансових організацій, та міжнародної технічної 
допомоги було витрачено 80 тис. грн з державного бюджету, а також              
260 тис. дол. США і 18,1 тис. євро фінансування ПРООН та Європейського 
Союзу. Однак процес реєстрації та обліку проектів міжнародної технічної 
допомоги досі не автоматизовано. 

З квітня 2015 року повноваження щодо формування та реалізації 
державної фінансової політики у сфері співробітництва з іноземними 
державами, банками і міжнародними фінансовими організаціями покладені на 
Мінфін. Однак зміни до положення про Мінекономрозвитку, яке передбачає 
ведення Міністерством єдиного реєстру проектів, що реалізуються в 
Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та 
міжнародної технічної допомоги, внесені не були. Затверджений наказом 
Мінекономрозвитку від 03.12.2012 № 1378 порядок ведення цього реєстру 
залишається чинним. 

4. Механізмів оцінки повноти впровадження результатів реалізації 
проектів (програм) МТД чинне законодавство не передбачає. Це не сприяє 
результативній реалізації значної кількості проектів МТД. 

Результативність реалізації проектів (програм) міжнародної технічної 
допомоги Мінекономрозвитку оцінює на підставі повідомлень бенефіціарів, які 
формально підтверджують завершення виконання проектів і відповідність їх 
результатів запланованим кількісним та якісним критеріям. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
За результатами аналізу вважаємо за доцільне: 
1. Поінформувати Верховну Раду України про результати аналізу 

ефективності використання органами державного управління міжнародної 
технічної допомоги. 

2. Відомості про результати аналізу ефективності використання органами 
державного управління міжнародної технічної допомоги у формі рішення 
Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів України і запропонувати 
вжити заходів щодо: 

– посилення відповідальності Мінекономрозвитку за повноту виконання 
ним функцій координатора процесу залучення та використання МТД в Україні; 

– внесення змін до Порядку залучення, використання та моніторингу 
міжнародної технічної допомоги, які б унеможливили реалізацію в Україні 
проектів (програм) МТД без їх обов’язкової реєстрації та оцінки 
уповноваженим органом ефективності впровадження результатів реалізації цих 
проектів (програм); 

– приведення окремих положень вказаного Порядку у відповідність із 
вимогами чинного законодавства, зокрема, Закону України від 23.03.2000          
№ 1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України”; 

– розроблення і затвердження у встановленому порядку з 2018 року 
стратегії залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями; 

– внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20.08.2014 № 459, згідно з підпунктом 191 пункту 4 якого Мінекономрозвитку 
продовжує виконувати функції з ведення єдиного реєстру проектів, що 
реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових 
організацій. 

3. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу ефективності 
використання органами державного управління міжнародної технічної 
допомоги надіслати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України і 
запропонувати вжити заходів для усунення виявлених недоліків, зокрема, 
щодо: 

– забезпечення належної координації реалізації проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром і реципієнтом за якими є 
безпосередньо Мінекономрозвитку; 

– забезпечення належного і повного виконання завдань та функцій 
координатора залучення і використання в Україні міжнародної технічної 
допомоги відповідно до вимог Порядку залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги; 

– удосконалення інформації про стан реалізації в Україні проектів 
(програм) міжнародної технічної допомоги, яка подається Кабінету Міністрів 
України за результатами поточного та заключного моніторингу; 

– внесення змін до Порядку ведення єдиного реєстру проектів, що 
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реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових 
організацій та міжнародної технічної допомоги, затвердженого наказом 
Мінекономрозвитку від 03.12.2012 № 1378, з урахуванням повноважень, 
переданих Міністерству фінансів України у квітні 2015 року; 

– удосконалення єдиного реєстру міжнародної технічної допомоги в 
частині забезпечення повноти і достовірності інформації про зареєстровані 
проекти (програми) такої допомоги. 

 
 
 
Член Рахункової палати                                                   М. Я. Шулежко 
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ГЛОСАРІЙ 
 

Бенефіціар – центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів           
АР Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до 
компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у 
відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту 
(програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), 
Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України. 

Виконавець – будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має 
письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує 
реалізацію проекту (програми). 

Донор – іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної 
держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, 
що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних 
договорів України. 

Координатор проекту (програми) – заступник керівника бенефіціара, 
який уповноважений керівником забезпечувати нагляд за реалізацією проекту 
(програми), підготовку результатів поточного та/або заключного моніторингу 
та подання їх Мінекономрозвитку. 

Міжнародна технічна допомога – фінансові та інші ресурси та послуги, 
що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на 
безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України. 

Моніторинг проектів (програм) – система спостереження за станом 
реалізації проекту (програми). 

Програма – проекти, об’єднані для досягнення спільної мети. 
Проект – документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту 

(донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для 
досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом 
установлених строків. 

Реципієнт – резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо 
одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою). 

Стратегічна програма – документ, яким на підставі результатів аналізу 
проблем соціально-економічного розвитку України визначаються пріоритетні 
напрями техніко-економічного співробітництва між донором та Україною. Цей 
документ розробляється в порядку та на строк, узгоджений між донором і 
Мінекономрозвитку. 

Щорічна програма – проекти (програми) та/або проектні пропозиції, що 
формуються з донором на кожний наступний фінансовий рік відповідно до 
погодженої з ним процедури. 
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ДОДАТОК 

  
Проекти міжнародної технічної допомоги,                                                                                                            

які реалізовувалися в Україні впродовж 2015–2016 років та 9 місяців 2017 року,                                              
бенефіціарами за якими були органи державного управління 

                  

                              

№ 
п/п 

Номер 
реєстрації Назва проекту Бюджет 

проекту Термін дії Бенефіціар   
       

1 86 Програма лідерства, сприяння експорту, залучення 
інвестицій та розвитку 

150000000 дол. 
США 

21.09.1994 -
31.12.2023  

МЕРТУ,  МОН; 
Мінінфраструктури; 

МОЗ 
    

              

2 876 Викладання англійської мови як іноземної  3480000         
дол. США 

01.08.1998 - 
31.12.2023 МОН     

              

3 939 Програма спільних наукових проектів; Програма супроводу 
грантів;  Програма науково-технічного підприємництва 

9066239            
дол. США 

11.11.1999 - 
01.01.2018 МОН     

              

4 985 Кваліфікація ядерного палива для України 45825234          
дол. США 

01.07.2000 -
05.06.2015 МЕВП      

              

5 1021 Стипендії ім. Фулбрайта  13276627         
дол. США 

08.05.2002 -
30.09.2019 Мінмолодьспорту     

              

6 1179 Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів 232747        
дол. США  

08.05.2007 -
31.10.2016 МОН     

              

7 1523 Шахтна безпека в Україні 8046000       
дол. США 

17.09.2004 -
30.06.2015 

МЕВП , 
Держгірпромнагляд     

              

8 1530 Протидія торгівлі людьми в Україні 2610000        
дол. США 

30.09.2013 -
01.01.2018 Мінсоцполітики     

              

9 1616 Програма Федерального міністерства економіки і технологій 
з перепідготовки управлінських кадрів Німеччина-Україна 

7695000              
євро 

01.05.2005 -
31.12.2015 МЕРТУ     

              

10 1829 Покращення збереженості відпрацьованих джерел 
іонізуючого випромінювання в Україні 

18000000        
дол. США 

01.11.2005 - 
31.08.2020  ДАЗВ     

              

11 1931 

Грантова угода  (Чорнобильський Фонд “Укриття”: 
Ліцензійний консультант) між ЄБРР як Адміністратором  
грантових фондів, що  забезпечуються з  ЧФ “Укриття” та 
Адміністрацією ядерного регулювання Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної 
безпеки України від 11 травня 1998 року  

31040000        
євро 

11.05.1998 -
31.12.2017 ДАЗВ     

              

12 1942 Покращення збереженості джерел іонізуючого 
випромінювання, які використовуються в Україні 

18000000         
дол. США 

01.05.2003-
1.08.2020 ДІЯРУ     

              

13 2017 Молодіжний розвиток 3480000            
дол. США 

01.04.2013 -
30.10.2018 Мінмолодьспорту     

              

14 2053 
Надання технічної допомоги з метою посилення системи 
експортного контролю України та протидії 
розповсюдженню зброї масового знищення 

18579000            
дол. США 

11.06.2007 -
30.09.2017 

МЕРТУ, ДФС, 
АДПСУ, 

Держекспортконтроль 
Держекоінспекція  

    
              

15 2077 

Грантова угода (Чорнобильський фонд “Укриття”: Група 
Управління Проектом) між ЄБРР як Розпорядником коштів 
Гранта, наданого ЧФ “Укриття” та Національною атомною 
енергогенеруючою компанією “Енергоатом” від 17 березня 
1998 року  

26293000             
євро 

17.03.1998 - 
31.12.2017 ДАЗВ     

              

16 2079 

Грантова угода  (Чорнобильський Фонд “Укриття”: 
Страхування Проекту) між Європейським банком 
реконструкції та розвитку як Розпорядником фондів Гранта, 
наданого Чорнобильським Фондом “Укриття”, та 
Національною атомною енергогенеруючою компанією 
“Енергоатом” від 06 листопада 1998 року 

55700000         
євро 

06.11.1998 - 
31.12.2017 ДАЗВ     

              

17 2080 

Грантова угода  005 (Чорнобильський фонд “Укриття”: 
Реалізація Фази І) між Європейським банком реконструкції 
та розвитку як Розпорядником фондів гранта, наданого 
Чорнобильським фондом “Укриття” та Національною 
атомною енергогенеруючою компанією “Енергоатом” від 20 
липня 1999 року 

89723000           
євро 

20.07.1999 -
31.12.2017 ДАЗВ     

              

18 2103 

Грантова угода (ЧФ «Укриття»: Допоміжні проекти на 
Майданчику Нового Безпечного Конфайнменту) між ЄБРР 
та Розпорядником фондів гранта, наданого Чорнобильським 
фондом «Укриття» та Державним спеціалізованим 
підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем від 
07 серпня 2007 р. з поправками 

1428000000             
євро 

07.08.2007-
31.12.2017 ДАЗВ     
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19 2128 Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС 518366234          
євро 

01.01.1997-
31.12.2017 ДАЗВ     

              

20 2133 Підтримка децентралізації в Україні 
23285758           

швейцарських 
франків 

01.12.2006 -
30.06.2020 Мінрегіонбуд     

              

21 2164 

Грантова угода (Чорнобильський фонд “Укриття”: ГУП 
Фаза ІІ Продовження) між Європейським банком 
реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів Гранта, 
наданого Чорнобильським Фондом “Укриття” та 
Національною атомною  енергогенеруючою компанією 
“Енергоатом” від 10 квітня 2000 року 

235920000    
євро 

10.04.2000-
31.12.2017 ДАЗВ     

              

22 2191 Розвиток громад 34800 дол. 
США 

01.04.2013-
30.12.2018 МЕРТУ                   

23 2263 

Грантова угода (Чорнобильський фонд «Укриття»: 
Допоміжні проекти на Майданчику Нового Безпечного 
Конфайнменту) між ЄБРР та Розпорядником фондів гранта, 
наданого Чорнобильським фондом «Укриття» та Державним 
спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» від 
09 жовтня 2008 року з поправками 

42100000           
євро 

09.10.2008-
31.12.2017 ДАЗВ     

              

24 2309 Об'єднаймося заради реформ (Посилення громадського 
суспільства в Україні 

18617541           
дол. США 

01.10.2008 -
30.09.2016 МЗС                   

25 2330 Надання допомоги зі зберігання, технічного обслуговування 
і утилізації твердого ракетного палива ракет SS-24 

78916190             
дол. США 

01.02.2008-
31.12.2018 

Державне космічне 
агентство України     

              

26 2343 
Установка з переробки твердих радіоактивних відходів для 
Рівненської АЕС. Устаткування вилучення, фрагментації та 
сортування відходів (Лот 1) 

2448703     
євро 

19.01.2009-
19.12.2015 МЕВП     

              

27 2354 Програма обміну майбутніх лідерів  (FLEX)    3090000           
дол. США 

30.08.2016-
31.12.2019 МОН      

              

28 2355 Адміністрування освітньо-консультативних центрів у 
Євразії 

669814             
дол. США 

01.01.2009 - 
30.09.2018 МОН      

              

29 2404 Модернізація виробничих потужностей з подрібнення 
довгомірних відходів на Чорнобильській АЕС 

3518764             
євро 

03.08.2009 -
02.04.2015 ДАЗВ     

              

30 2421 Глобальні бібліотеки “Бібліоміст-України”  19391352           
дол. США 

01.11.2014 -
01.12.2015 Мінкультури      

              

31 2428 Зміцнення політичних  процесів в Україні (Компонент ІІ) 6748595          
дол. США 

01.10.2009 -
01.04.2016 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 

прав людини 
    

              

32 2437 

Додаткові роботи у рамках проекту ПКПТРВ у Чорнобилі - 
надання підтримки в діяльності по ліцензуванню, 
включаючи складання і перегляд відповідної документації 
по ліцензуванню, а також здійснення контролю над 
"гарячими" випробуваннями 

1390000         
євро 

18.01.2010-
17.05.2015 ДАЗВ     

              

33 2443 Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової 
вартості сільськогосподарської продукції в Україні  

29983607     
данських крон 

01.01.2014 -
30.06.2015 

Мінагрополітики, 
Львівська ОДА     

              

34 2452 Ініціатива захисту прав та представлення інтересів 
місцевого самоврядування в Україні (проект “Діалог”)  

5200000      
дол. США 

11.05.2010 -
08.11.2015 Мінрегіонбуд     

              

35 2454 Зміцнення політичних процесів в Україні (Компонент ІІІ) 9154825         
дол. США 

01.10.2009 -
01.04.2016 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 

держбудівництва та 
місцевого 

самоврядування  

    

              

36 2460 

Угода про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської 
АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку  
(як розпорядником коштів Гранта з Рахунка ядерної 
безпеки), Кабінетом Міністрів України та Державним 
комітетом ядерного регулювання України (як Одержувачем) 

3500000         
євро 

20.01.2010 -
31.12.2029 ДАЗВ     

              

37 2487 Інституційна підтримка Міністерства соціальної політики 
України  

455000       
євро 

16.11.2010 -
15.11.2016 Мінсоцполітики     

              

38 2500 Україна: Проект реабілітації Укргідроенерго – Збільшення 
потужності Каховської  ГЕС – Підготовка проекту 

997595        
євро 

02.12.2010 -
01.08.2016 МЕВП     

              

39 2506 Програма розвитку державно-приватного партнерства  12500000        
дол. США 

30.09.2010 -
29.09.2015 

Держінвестпроект, 
МЕРТУ     

              

40 2543 Агроінвест в Україні 18755641     
дол. США 

25.01.2011 -
24.01.2016 Мінагрополітики     
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41 2564 Реформування системи кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні 

11513604    
кан. дол. 

27.06.2007 -
30.09.2017 Мін'юст        

              

42 2572 Підтримка реформ соціального сектору України 100000        
дол. США 

01.01.2014 -
31.12.2016 Мінсоцполітики     

              

43 2577 Програма здоров’я матері та дитини  6235077          
швейц. франків 

01.05.2011 -
30.04.2015 МОЗ     

              

44 2587 

Консультаційні послуги в рамках проекту «Україна: надання 
допомоги у проведені закупівель та управління проектом 
«Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – 
Каховська» 

1823525     
євро 

25.07.2011-
21.10.2016 МЕВП     

              

45 2594 

Створення системи для ідентифікації ядерних матеріалів в 
балк-формі методами руйнівного (ядерно-хімічного) аналізу 
в ННЦ ХФТІ та подовження строку експлуатації та 
обслуговування системи захисту периметру в ННЦ ХФТІ 

173159399     
японських ієн 

31.10.2011 -
30.06.2015 ДІЯРУ     

              

46 2598 

Додаткові заходи до Програми підтримки секторальної 
політики "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення 
технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом" 

6647050      
євро 

18.05.2011-
17.10.2015 МЕРТУ     

              

47 2602 Програма реформування виборчого законодавства України 5800000      
дол. США 

08.04.2011 -
07.04.2016 

Комітет ВРУ з питань 
державного 

будівництва та 
місцевого 

самоврядування , ЦВК 

    

              

48 2613 Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні (ЗМФІ - 
ІІ) 

4711130           
дол. США 

01.10.2011- 
31.12.2017 Мінфін     

              

49 2625 Здоров’я жінок України 8200000            
дол. США 

01.10.2011 -
30.09.2016 МОЗ     

              

50 2633 ТРАСЕКА "Авіаційна безпека та безпека польотів у 
цівільній авіації ІІ" 2737000    євро 03.02.2012-

02.02.2015 Мінінфраструктури     
              

51 2647 Розвиток комерційного права в Україні – Фаза ІІ 5200000              
дол. США 

16.10.2011 - 
15.07.2018 

Мін'юст, МЕРТУ, 
Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку, 

Державна регуляторна 
служба України, 

АМКУ 

    

              

52 2648 Бюро моніторингу та інституційного розвитку програми 
Східного партнерства з питань культури 

2998800            
євро 

01.04.2011-
01.04.2015 Мінкультури      

              

53 2655 Енергоефективна забудова 4597943           
євро 

15.03.2009 -
31.07.2016 Мінрегіонбуд     

              

54 2659 Зміцнення національної спроможності для ефективної 
відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД України 

316275       дол. 
США 

01.01.2014-
31.12.2016 Держмолодьспорту      

              

55 2660 Український медійний проект (У-Медіа) 20750000           
дол. США 

01.10.2011 -
30.09.2018 

Держкомтелерадіомовл
ення     

              

56 2669 Профспілковий розвиток 2600000          
дол. США 

01.02.2012 -
31.01.2016 Мінсоцполітики     

              

57 2671 
Додаткова підтримка Міністерству екології та природних 
ресурсів України в реалізації секторальної бюджетної 
підтримки 

4260300             
євро 

21.01.2012 -
30.11.2015 Мінприроди     

              

58 2684 Посилення контролю за туберкульозом в Україні  17862795        
дол. США 

02.04.2012 -
01.04.2017 МОЗ     

              

59 2692 Підтримка системи моніторингу й оцінки Міністерства 
охорони здоров’я України  

1600000            
дол. США 

30.09.2010 -
29.09.2015 МОЗ     

              

60 2696 

Будівництво централізованого сховища для довгострокового 
зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого 
випромінювання на Комплексі Вектор, Чорнобильська зона 
відчуження 

12516489            
євро 

04.03.2011-
31.05.2015 ДАЗВ     

              

61 2704 Реформа управління на сході України 24000000           
євро 

01.01.2010 -
31.12.2016 Мінрегіонбуд     

              

62 2707 Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста 
Львова  

8500000         
євро 

01.06.2009 - 
31.12.2017  Мінрегіонбуд       

              

63 2709 Підтримка імплементації транспортної стратегії України 4415200         
євро 

04.04.2012-
30.11.2015 Мінінфраструктури     

              

64 2710 Міжнародний студентський центр рекреації і туризму. Шлях 
до здорової нації 

1522540         
євро 

25.05.2012- 
24.08.2015 Одеська ОДА     

              

65 2711 
Удосконалення загальної стратегії поводження з 
радіоактивними відходами на діючих і зупинених атомних 
електростанціях України 

1775176          
євро 

21.09.2011 -
20.08.2015 МЕВП     
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66 2713 Молоді футбольні волонтери: Спорт та волонтерство для 
ЦРТ 

442122            
дол. США 

07.05.2012-
30.12.2015 Держмолодьспорту      

              

67 2721 
Технічні засоби навчання для Національного центру 
підготовки ремонтного і керівного персоналу НАЕК 
"Енергоатом" на базі Запорізької АЕС, Україна 

3927172          
євро 

05.12.2011 -
14.01.2015 МЕВП     

              

68 2723 Розвиток органічного ринку в Україні 5000000      
швейц. франків 

01.06.2012 -
31.12.2018 Мінагрополітики     

              

69 2724 Підтримка покращення взаємодії між ТБ та ВІЛ службами, 
моніторингу, контролю 

299908        
дол. США 

30.09.2011 -
29.09.2016 

Державна служба 
України з питань 

протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та 
інших соціально 

небезпечних 
захворювань 

    

              

70 2725 Середньовічні перлини: Хотин, Сороки, Сучава 665469        
євро 

18.05.2012 - 
17.05.2015 Чернівецька ОДА     

              

71 2731 Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників 
груп найвищого ризику в Україні 

23157655         
дол. США 

15.06.2012 -
31.12.2017  МОЗ     

              

72 2732 Будівництво південної високовольтної магістралі Каховська 
– Приморська – Дністровська ГАЕС – Хмельницька АЕС 

1972783              
євро 

27.03.2012-
22.10.2016 МЕВП     

              

73 2740 Сталий розвиток місцевих громад через актуалізацію 
культурної спадщини 

509746         
євро 

22.11.2011 -
 21.03.2015 ДАЗВ     

              

74 2746 Навички для працевлаштування 3492449       
кан. дол. 

31.07.2012 -
15.10.2016 МОН       

              

75 2748 Проект з енергоефективності в м. Вінниця 20604000        
швейц. франків 

01.01.2015-
31.12.2018 Мінрегіонбуд     

              

76 2762 

Підготовка спільної українсько-угорської комплексної 
програми щодо зменшення рівнів паводків та оновлення 
заплав Верхнє-Тисайської ділянки Вишково-
Вишарошнаминь  

478815         
євро 

28.08.2012 -
27.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

77 2763 Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок 
Тиса - Тур  

868338               
євро 

01.11.2012- 
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

78 2767 

Консультаційні послуги в рамках проекту «Генеральний 
План розвитку мереж електропередачі південного регіону 
ОЄС України з урахуванням сонячної та вітряної 
енергетики» 

1747543        
євро 

24.10.2012-
22.10.2016 МЕВП     

              

79 2768 Екстремальні види спорту для кращого життя   448070       
євро 

01.04.2012- 
30.06.2015 Закарпатська ОДА     

              

80 2769 Троянда Карпат 443430       
євро 

01.05.2012 - 
31.07.2015 Закарпатська ОДА     

              

81 2771 Захист довкілля міжнародних річкових басейнів 8562600         
євро 

14.12.2011-
14.12.2015 Мінприроди     

              

82 2772 
Поставка інформаційно-технологічних засобів 
прикордонного спостереження Державній митній службі 
України 

2486754         
євро 

14.12.2011 -
 29.10.2016 

Державна митна 
служба України     

              

83 2774 Підвищення безпеки життєдіяльності населення в долині 
річки Прут 

1005334          
євро 

18.08.2012 - 
28.04.2015 Чернівецька ОДА     

              

84 2780 
S.O.S – безпека співжиття людей та безпритульних тварин 
на польсько-українському прикордонні: Лівів, Люблін, 
Луцьк та Івано-Франківськ 

224983             
євро 

01.09.2012 -
31.12.2015 

Волинська ОДА; 
Львівська ОДА; Ів-
Франківська ОДА 

    
              

85 2783 Залучення місцевих організацій до розвитку моніторингу та 
оцінки відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД 

12708540       
дол. США 

30.09.2012 - 
31.03.2018 МОЗ     

              

86 2785 Створення передумов для формування системи внутрішньої 
торгівлі на викиди парникових газів в Україні 

315000           
дол. США 

19.10.2012 -
30.06.2015 Держекоінвестагенство     

              

87 2786 Інноваційна гібридна стратегія IT-аутсорсингового 
партнерства з підприємствами 

469739       
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2015 МОН     

              

88 2795 Підтримка політики регіонального розвитку в Україні 6204480        
євро 

22.01.2013 -
 21.02.2017 Мінрегіонбуд     

              

89 2796 

Розвиток транскордонного співробітництва з метою 
покращення стану здоров’я жителів Любомльського 
(Україна) та Бєльського (Республіка Польща) районів через 
програми профілактики здоров’я і попередження 
онкологічних захворювань і туберкульозу 

905962       
євро 

01.02.2013 - 
31.07.2015 Волинська ОДА     
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90 2801 
Створення муніципальної системи поводження із відходами 
побутового електронного та електричного устаткування у м. 
Львові із використання досвіду міста  

979789          
євро 

01.02.2013 -
01.08.2015 Львівська ОДА     

              

91 2804 Доступ спільнот до послуг з догляду та лікування ВІЛ через 
зміцнення систем охорони здоров’я  (АССESS) 

4435889        
дол. США 

30.09.2012 - 
31.03.2018  МОЗ     

              

92 2806 
Інституційна співпраця між Виноградівським районом та 
Саноцьким повітом по розвитку системи надання 
паліативної допомоги 

912983      євро 01.01.2013 -
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

93 2812 

Покращення потенціалу транскордонного співробітництва 
на місцевому рівні та створення польсько-української 
мережі співробітництва у культурній площині шляхом 
відновлення та перетворення школи у спільний клас у гміні 
Хородло та муніципалітеті Хребенне, а також шляхом 
реконструкції клубу в культурний центр в с. Михлин 

399210      євро 22.01.2013 - 
21.05.2015 Волинська ОДА     

              

94 2814 Програма партнерства у галузі мас-медіа в Україні 1200000            
дол. США 

24.09.2012 -
30.09.2015 

Деркомтелерадіомовле
ння      

              

95 2815 Створення системи альтернативних форм дошкільної освіти 
у сільських громадах 276291      євро 01.11.2012 - 

30.06.2015 

Волинська ОДА; 
Закарпатська ОДА; 

Львівська ОДА; 
Рівненська ОДА 

    

              

96 2816 Впровадження системи роздільного збору та утилізації 
сміття у Берегівському районі 

876171        
євро 

01.02.2013 - 
30.11.2015 Закарпатська ОДА     

              

97 2817 
Модель розбудови потенціалу України та Грузії для їх 
участі в Угоді мерів – взірцеве рішення для країн Східного 
партнерства і Центральної Азії 

496968      євро 29.12.2011 -
 28.06.2015 Мінрегіонбуд     

              

98 2819 
Консультаційні послуги в рамках проекту “Підвищення 
ефективності передачі електроенергії (модернізація 
підстанцій)” 

1300518        
євро 

14.01.2013 -
14.12.2016 МЕВП      

              

99 2823 Розробка та впровадження інструментів забезпечення 
доступу до публічної інформації в малих містах України 150000      євро 01.01.2013 -

01.01.2015 

За підтримки Комітету 
з питань державного 

будівництва та 
місцевого 

самоврядування 
Верховної Ради 

України  

    

              

100 2825 Підвищення енергоефективності та стимулювання 
використання відновленої енергетики в агропромисловості 

5156108          
дол. США 

23.01.2013-
30.04.2016 Мінагрополітики     

              

101 2829 Рівні можливості для здобуття професії молодими 
матерями-студентками у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

190400          
євро 

10.12.2012 -
10.12.2015 МОН; Мінсоцполітики     

              

102 2830 
Наукова інтеграція польсько-української транскордонної 
області в галузі моніторингу та детоксикації шкідливих 
речовин в навколишньому середовищі 

100846            
євро 

01.02.2013 - 
31.01.2015 Львівська ОДА     

              

103 2831 

Покращення стану довкілля і якості життя мешканців 
прикордонних одиниць самоврядування Долгобичів і 
Хоробрів шляхом удосконалення систем накопичення, 
зберігання і сортування відходів 

28763         
євро 

02.01.2013 - 
01.11.2015 Львівська ОДА     

              

104 2833 Німецько-український агрополітичний діалог 2100000       
євро 

01.01.2016 - 
31.12.2018 Мінагрополітики     

              

105 2835 Національна освітня інфраструктура удосконалення 
інноваційної та підприємницької діяльності IT-студентів 

378000        
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2015 МОН     

              

106 2836 Транскордонна система пошуку інвестора Польща-Україна 182434          
євро 

01.06.2013 - 
31.05.2015 Волинська ОДА     

              

107 2837 
Вдосконалення інфраструктури по поводженню з 
радіоактивними відходами у Чорнобильській зоні 
відчуження. Фаза ІІ 

6147887        
євро 

20.12.2012 -
20.10.2015 ДАЗВ     

              

108 2838 

Співробітництво з Держатомрегулювання України у 
здійсненні незалежного радіаційного моніторингу територій 
медичних закладів, де застосовуються радіаційні та ядерні 
технології, та установок урановидобувної та переробної 
промисовості (Компонент С) 

404615        
євро 

13.06.2012 -
12.12.2015 ДІЯРУ     

              

109 2839 
Співробітництво з Держатомрегулюванням України в 
питаннях ліцензування установок поводження з РАВ та 
валідації м’якої допомоги на майданчику (рівень АЕС) 

1699956        
євро 

28.11.2011 - 
27.05.2016 ДІЯРУ     

              

110 2840 Розвиток реабілітації дітей 319030          
євро 

01.11.2012 - 
30.04.2015 Закарпатська ОДА     

              

111 2842 
Управління проектом будівництва Централізованого 
сховища відпрацьованих джерел іонізуючого 
випромінювання (ЦСВДІВ) 

51815        
фунтів 

стерлінгів 

01.03.2012 -
31.05.2015 ДАЗВ     
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112 2845 Місцеве спостереження за політичними процесами в Україні 8452166           
дол. США 

22.08.2012 -
31.12.2020 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 

прав людини, 
національних меншин і 

міжнаціональних 
відносин 

    

              

113 2846 Польсько-український форум обміну досвідом шляхом 
тривалого і ефективного транскордонного співробітництва 

18871             
євро 

17.04.2013 - 
16.04.2015 Львівська ОДА     

              

114 2847 Створення ветеринарної школи передових методів 
діагностики зі спеціалізованими лабораторіями 

740230         
євро 

01.03.2013 -
30.11.2015 Львівська ОДА     

              

115 2849 Розвиток малого та середнього підприємництва міст Рівного 
та Любліна 

302732          
євро 

01.05.2013 -
31.12.2015 Рівненська ОДА     

              

116 2850 Співпраця муніципалітетів Рівного та Любліна як один з 
елементів розвитку прикордонної території 

145337            
євро 

01.04.2013 -
30.09.2015 Рівненська ОДА     

              

117 2852 Удосконалення системи контролю над вживанням алкоголю 
та тютюнопаління під час вагітності в Україні  

300000       дол. 
США 

01.01.2013 -
31.03.2015 МОЗ     

              

118 2855 
Підвищення доступності Бещадського повіту та 
Старосамбірського району шляхом інтегрованої діяльності у 
сфері транспортної інфраструктури 

1357661      
євро 

11.05.2013- 
10.11.2015 Львівська ОДА     

              

119 2857 Запровадження енергозберігаючих технологій у 
Глинянській районній лікарні 

167000            
євро 

28.12.2012 - 
27.09.2015 Львівська ОДА     

              

120 2858 
Діалог у сфері транспортних перевезень і взаємодії 
транспортних 
шляхів II 

3523080           
євро 

16.01.2013 - 
15.01.2016 Мінінфраструктури      

              

121 2859 Розроблення інноваційної моделі транскордонного 
використання цеолітових туфів 

207779            
євро 

01.08.2013-
31.07.2015 Львівська ОДА     

              

122 2862 Покращення безпеки користувачів транспортної мережі на 
прикордонних територіях України, Білорусі та Польщі 

366922           
євро 

16.05.2013 -
15.11.2015 Волинська ОДА     

              

123 2863 
Чиста вода на Побужжі – транскордонна система 
водопостачання м. Володимира-Волинського та 
м. Грубешова – Фаза II 

1326130             
євро 

01.06.2013 - 
31.12.2015 Волинська ОДА     

              

124 2865 Створення Українсько-Польського центру розведення та 
популяризації коней гуцульської породи 

626179            
євро 

01.06.2013 -
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

125 2867 Розвиток курортів Моршин та Горинець-Здруй – шанс на 
активацію польсько-українського прикордоння 

1637186            
євро 

19.04.2013 - 
18.12.2015 Львівська  ОДА     

              

126 2868 Лідерство та управління змінами у вищий освіті 162308            
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2015 МОН     

              

127 2869 Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в 
інклюзивній освіті (“INOVEST”) 

382278         
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2015 МОН     

              

128 2875 Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород 1920000             
дол. США 

01.06.2013 -
31.05.2015 Полтавська ОДА                   

129 2876 
Східноєвропейські перлини: створення та просування 
продуктів міського культурного туризму в транскордонному 
просторі 

261422            
євро 

01.08.2013 - 
31.01.2015 

Ів-Франківська ОДА, 
Львівська ОДА     

              

130 2877 Мережа співпраці неурядових організацій прикордоння 136801              
євро 

01.03.2013 - 
28.02.2015 Волинська ОДА     

              

131 2878 Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій 6290000              
євро 

01.01.2013 - 
31.03.2018 МОЗ                      

132 2879 Морський захист та безпека II 2999250            
євро 

16.01.2013 -
15.06.2016  Мінінфраструктури     

              

133 2880 
Поліпшення життєвого рівня населення в сільській 
місцевості України шляхом підвищення якості та 
доступності комун. послуг 

3556096             
дол. США 

01.09.2013-
31.12.2015 

Держекоінвестагентств
о      

              

134 2881 Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильскої 
зони відчуження: постачання і монтаж теплиці 

1689574            
євро 

21.12.2012 - 
21.03.2017 ДАЗВ     

              

135 2884 Збереження екосистем долини річки Буг на прикордонній 
території Польщі, Білорусі та України 

2241722         
євро 

21.08.2013 -
20.12.2015 Волинська ОДА     

              

136 2885 
Підтримка створення електронної системи попереднього 
обміну інформацією між митними органами Білорусі та 
України (PRINEX) 

3737000                 
євро 

01.03.2013 - 
31.01.2016 Мінфін     

              

137 2886 Системи покращеного доступу до лікарських засобів та 
фармацевтичних послуг  

8000000           
дол. США 

01.10.2012 - 
22.09.2017  МОЗ     

              

138 2888 Навчальні програми професійного зростання  8499379            
дол. США 

03.04.2013 - 
02.04.2018 Нацдержслужба      
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139 2889 

Посилення інституційної спроможності Державного 
космічного агентства України (ДКА України) в реалізації 
європейських космічних програм у сфері супутникової 
навігації (EGNOS/ Galileo) та дистанційного зондування 
Землі (GMES) 

1450000                 
євро 

23.09.2013 - 
22.06.2015 

Державне космічне 
агентство України     

              

140 2892 

Модернізація зоопарків в Замості та Луцьку, а також 
опрацювання концепції створення рекреаційної зони у 
Жешуві з метою розвитку транскордонного природного 
туризму 

1360057             
євро 

17.04.2013 - 
16.10.2015 Волинська ОДА     

              

141 2894 Планета ідей – транскордонний трансфер знань у сфері 
залучення інвестицій для розвитку прикордонного туризму 

100217             
євро 

01.08.2013 - 
30.04.2015 Волинська ОДА     

              

142 2897 Польсько-українська співпраця зі сприяння розвитку 
туризму на прикордонній території 

63075           
євро 

03.08.2013 - 
02.08.2015 Волинська ОДА     

              

143 2898 Покращення практик недержавного моніторингу надання 
адміністративних послуг 

414586            
дол. США 

15.01.2013-
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

144 2900 Запобігання торгівлі людьми в Україні шляхом посилення 
економічних можливостей представників груп ризику 

610400        
євро 

01.01.2013 -
30.04.2019 Мінсоцполітики     

              

145 2901 
Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, 
які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в 
Україні 

2014100            
євро 

01.01.2012 -
31.12.2020 Мінсоцполітики     

              

146 2904 Фінансування і управління у системі охорони здоров'я 500000                
дол. США 

01.10.2013 -
28.02.2015 

Державна служба 
України з питань 

протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та 
інших соціально 

небезпечних 
захворювань 

    

              

147 2905 

Час для бізнесу. Створення умов для розвитку 
підприємництва у сільській місцевості Волинської області 
України та Люблінського  воєводства Польщі шляхом 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва 

103306            
євро 

01.09.2013 -
30.04.2015 Волинська ОДА     

              

148 2906 
Поланчик та Східниця – використання туристичного та 
культурного потенціалу для вдосконалення 
конкурентоздатності в регіоні Бещадських гір 

479715            
євро 

01.08.2013 -
31.01.2015 Львівська ОДА     

              

149 2907 

Надання інституційної підтримки Міністерству 
інфраструктури України з питань підвищення ефективності 
роботи та конкурентоспроможності залізничного 
транспорту в Україні 

1800000            
євро 

05.10.2013 - 
15.12.2015 Мінінфраструктури      

              

150 2908 Транскордонна інноваційна мережа трансферу технологій 
(CONTENT) 

86000         
євро 

01.10.2013 - 
31.07.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

151 2909 

Розвиток партнерського співробітництва з метою 
вдосконалення транскордонної інфраструктури охорони 
навколишнього середовища в околицях Поража і Загужа 
(Польща), а також міста Городок в Україні 

818332              
євро 

01.07.2013 -
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

152 2910 Вдосконалення контролю і мінімізація викидів тритію і 
вуглецю на АЕС ДП НАЕК "Енергоатом", Лот2 

1036100             
євро 

21.12.2012-
24.12.2015 МЕВП      

              

153 2911 Відкритий світ 2385727           
дол. США 

12.03.2013 -
31.12.2018  МОН      

              

154 2912 
«FARADAY» - побудова довготривалих механізмів 
транскордонної співпраці у сфері відновлювальних джерел 
енергії 

89591                 
євро 

01.10.2013 - 
31.03.2015 Львівська ОДА     

              

155 2915 

Виконання технічного нагляду за будівництвом 
Централізованого сховища для відпрацьованих джерел 
іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), що включає 
поставку та монтаж обладнання на комплексі виробництв 
“Вектор” 

185684       
фунтів 

стерлінгів 

21.04.2011 -
31.05.2015 ДАЗВ     

              

156 2917 Карпатські вузькоколійки 384797               
євро 

01.11.2013 - 
31.08.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

157 2918 
Здоров’я є пріоритетом. Партнерство медичних 
університетів Польщі та України на користь підвищення 
якості медичної опіки польсько-українського прикордоння 

174416          
євро 

01.09.2013 - 
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

158 2919 Підвищення управління цілісності Львівської міської ради 149574         
євро 

15.11.2012 -
15.08.2015 Львівська ОДА     

              

159 2920 
Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської 
зони відчуження: розробка, навчання та координація 
лікувально-оздоровчих проектів 

929221          
євро 

01.04.2013 - 
01.04.2016 ДАЗВ     

              

http://jurportal.org/tax_base/00022562
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160 2923 

Створення умов для використання спільного досвіду Центру 
охорони здоров’я в Ярославі та Новояворівської районної 
лікарні №1, який є ключовим для оперативного 
обслуговування транскордонного руху, а також для потреб 
місцевого населення, разом з покращенням оснащення обох 
закладів у сфері діагностики та лікування 

958814          
євро 

16.03.2013 - 
15.12.2015 Львівська ОДА     

              

161 2924 Грант Програми «Демо-Україна» 7377815       
євро 

01.01.2012-
31.12.2016 Мінрегіонбуд     

              

162 2925 
Спільна мережа співпраці у сфері культури та соціального 
захисту з метою розвитку міст польсько-українського 
прикордоння 

115867          
євро 

26.04.2013 - 
25.08.2015 

Івано-Франківська 
ОДА 

Волинська ОДА 
    

              

163 2926 Муніципальна енергетична реформа в Україні 16496928             
дол. США 

27.09.2013-
31.03.2018 Мінрегіонбуд     

              

164 2927 Розбудова адміністративних потужностей у сфері 
державних фінансів 

7186290            
євро 

11.11.2011 - 
31.12.2017 Мінфін     

              

165 2928 Розвиток туризму в транскордонному партнерстві 150450            
євро 

08.08.2013 - 
07.06.2015 Львівська ОДА     

              

166 2929 Безпечний туризм в горах Буковини 105642            
євро 

22.10.2013 -
21.07.2015 Чернівецька ОДА                   

167 2930 
Транскордонна співпраця у сфері освіти, реабілітації та 
туризму неповносправних осіб – реконструкція, розвиток та 
пристосування приміщень у Алойзові та Львові 

724329            
євро 

07.05.2013- 
06.11.2015 Львівська ОДА     

              

168 2931 Є тільки один король! Шлях Яна ІІІ Собеського як 
транснаціональний туристичний продукт 

172077           
євро 

01.08.2013 - 
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

169 2932 
Сприяння розробці стратегічно-нормативної бази взаємодії 
між урядом та організаціями громадського суспільства 
України 

146100              
євро 

10.06.2015-
31.12.2015 Мінсоцполітики     

              

170 2935 
Технічний секретаріат INOGATE та комплексна програма 
на підтримку Бакинської ініціативи та енергетичних цілей 
Східного партнерства 

16576230            
євро 

01.02.2012 -
31.01.2015 

МЕВП; МЕРТ; НКРЕ; 
Держенергоефективнос

ті; Держінвестицій; 
Держстат 

    
              

171 2937 
Еко–Карпати: розвиток еко-бізнесу в прикордонних 
Карпатах як спосіб поліпшення конкурентоспроможності 
економіки 

538682           
євро 

20.11.2013 - 
19.08.2015 Чернівецька ОДА     

              

172 2938 
HYDROFOR: Системи оптимального ведення лісового 
господарства для посилення гідрологічної ролі лісів у 
попередженні паводків у басейні річки Бодрог 

163630            
євро 

01.10.2013 - 
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

173 2939 

ІІ етап проекту: «Запобігання погіршення якості води та 
розробка заходів з відновлення її якості у Великому Бичкові 
у рамках українсько-угорського співробітництва» – початок 
відновлення 

234277            
євро 

17.08.2013 - 
16.08.2015 Закарпатська ОДА     

              

174 2940 Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні 8574885           
євро 

07.10.2013 -
 06.12.2017 Мін'юст     

              

175 2941 Розвиток ІТ-інфраструктури українських митної та 
прикордонної служб на українсько-польському прикордонні 

2719382              
євро 

01.12.2013 - 
31.12.2016 

Міністерство доходів і 
зборів України  

АДПСУ 
    

              

176 2942 Гармонізація системи державних закупівель України зі 
стандартами ЄС 

4998400               
євро 

05.11.2013 -
04.11.2017 МЕРТУ                   

177 2945 Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в 
Україні, ІІ етап 

3390858      
дол. США 

01.05.2013 -
28.02.2017 МОН       

              

178 2947 
Зменшення стигми і дискримінації, пов'язаної з ВІЛ, до 
представників груп найвищого ризику в медичних закладах 
України 

3541233        
дол. США 

19.09.2013 -
30.09.2017 

Державна служба 
України з питань 

протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу та 
інших соціально 

небезпечних 
захворювань 

    

              

179 2948 

Створення функціонального модулю «фільтр пункту 
пропуску» в міжнародному автомобільному пункті 
пропуску (МАПП) «Рава-Руська», надання обладнання і 
засобів пунктам пропуску «Краківець», «Шегині» та 
«Ягодин» 

1992137             
євро 

01.11.2012 - 
31.12.2016 

Державна фіскальна 
служба України      

              

180 2949 Реконструкція міжнародного пункту пропуску для 
автомобільного сполучення «Устилуг» 

4936674            
євро 

01.02.2013 - 
31.12.2016 

Державна фіскальна 
служба України     

              

181 2950 Інтеграція наукових середовищ польсько-української 
прикордонної території 

90977             
євро 

01.04.2013 - 
31.03.2015 Львівська ОДА     

              

182 2952 

Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до 
інвестиційних ділянок у м. Любачів та Ґміні Любачів, а 
також відновлення деградованих земель Яворівського 
району та м. Новий Розділ 

1835406               
євро 

01.12.2013 -
31.12.2015 Львівська ОДА     
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183 2953 Промислове співробітництво та креативна освіта на основі 
дистанційного інженерного та віртуального інструментарію 

227552              
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2015 МОН     

              

184 2955 Сприяння життєздатним та автономним системам вищої 
освіти у сусідньому східному регіоні” 

151926              
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2015 МОН     

              

185 2956 Здійснення внеску в інфраструктуру освіти в Україні 453257             
дол. США 

07.07.2014 -
22.04.2016 

Київська ОДА, Одеська 
ОДА, Миколаївська 

ОДА 
    

              

186 2957 Інвестиції в культуру. Системні заходи з метою сприяння 
культурній освіті 

497510         
євро 

01.05.2013- 
31.12.2015 

Рівненська ОДА 
Тернопільська ОДА 
Ів-Франківська ОДА 

    
              

187 2958 Дослідження матеріалів, що діляться, у Чорнобилі 931319             
дол. США 

19.09.2013 -
30.09.2016 ДАЗВ     

              

188 2959 YES: Юні спеціалісти з енергозбереження за економію 
енергії у школах прикордонних територій 

50020               
євро 

01.10.2013 - 
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

189 2960 
Попередження і захист від паводків в верхніх басейнах 
річок Сірет, Прут шляхом впровадження сучасної системи 
моніторингу з автоматичними станціями – EAST AVERT 

4454847          
євро 

29.11.2013- 
31.12.2017 

Чернівецька ОДА 
Ів-Франківська ОДА     

              

190 2961 Молодіжний регіональний союз Східного партнерства 2785500      
євро 

15.12.2012 -
14.12.2015 Мінмолодьспорту     

              

191 2962 Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в Криму. 
Компонент 2   – Соціальні інфраструктури. 

4950000         
євро 

17.12.2012 -
 13.05.2015 Мінсоцполітики     

              

192 2964 Відновлення магістрального водного шляху Е-40 на ділянці 
Дніпро-Вісла: від стратегії до планування 

53724              
євро 

01.12.2013 -
31.12.2015 Волинська ОДА     

              

193 2965 Розвиток співробітництва в галузі санаторно-курортного 
туризму на польсько-українському прикордонні 

1660100           
євро 

23.11.2013 - 
22.12.2015 Волинська ОДА     

              

194 2966 Шляхами штетлів. Об’єкти єврейської культурної спадщини 
в транскордонному туризмі 

76410             
євро 

01.12.2013 – 
30.11.2015 

Рівненська ОДА; 
Івано-Франківська 

ОДА 
    

              

195 2967 
Створення міжрегіональної мережі національних центрів 
медичної освіти для впровадження методики проблемно - 
орієнтованого навчання та віртуального пацієнта 

274012              
євро 

15.10.2012 -
 31.01.2016 МОН     

              

196 2968 Моніторинг чорнобильських проектів 4189814              
євро 

01.04.2013-
31.12.2017 ДАЗВ     

              

197 2969 Розвиток громадянських компетентностей в Україні - 
DOCCU 

583622         
швейц. франків 

01.09.2013 -
30.09.2015 Нацдержслужби , МОН       

              

198 2970 Через кордони без бар’єрів – інтеграція неповносправних 
осіб через туризм і культуру 

218001              
євро 

01.01.2014 -
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

199 2971 Проривна культура – європейські цінності та спільне 
майбутнє 

76843                
євро 

01.08.2013 - 
01.08.2016 Закарпатська ОДА     

              

200 2972 Концепції захоронення радіоактивних відходів в Україні 1933960               
євро 

27.09.2012 -
27.08.2016 ДАЗВ; МЕВП     

              

201 2973 Використання європейського досвіду в боротьбі з ерозією 
ґрунтів 

1172387                  
євро 

23.12.2013 - 
23.12.2016 Чернівецька ОДА     

              

202 2974 САНРАЙЗ – Стале використання природних ресурсів 
малими підприємствами 

81825                
євро 

01.11.2013 - 
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

203 2975 Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для покращення 
туристичної привабливості історичних міст побратимів 

860514               
євро 

01.09.2013 - 
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

204 2976 Підвищення якості надання адміністративних послуг 
населенню в Херсонській області 

131177              
євро 

15.09.2014 -
 14.09.2017 Херсонська ОДА     

              

205 2977 Розвиток сільськогосподарського сектору шляхом створення 
прикордонної сільськогосподарської мережі 

134924              
євро 

01.11.2013 -
31.08.2015 Одеська ОДА     

              

206 2978 Сприяння розвитку відкритого і прозорого ринку земель 
сільськогосподарського призначення в Україні 

1800000            
євро 

08.01.2014 -
 08.01.2016  Держземагенство     

              

207 2979 Допомога міністерствам і організаціям, відповідальним за 
поводження з радіоактивними відходами в Україні 

2502840            
євро 

30.06.2012 - 
29.06.2015 ДАЗВ; МЕВП     

              

208 2980 Створення інформаційного комплексу в сфері 
транскордонного екологічного туризму в Єврорегіоні «Буг» 

166758             
євро 

01.01.2014 - 
31.12.2015 Волинська ОДА     

              

209 2981 
Створення єдиної інформаційної бази фермерських 
господарств транскордонного об’єднання Єврорегіону 
«Буг» 

25906          
євро 

01.03.2013- 
31.12.2015 Волинська ОДА     
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210 2982 
Розвиток інфраструктури кордону між Україною і Румунією 
(реконструкція пунктів пропуску “Красноїльськ” і 
“Дяківці”) 

3885920            
євро 

25.12.2013 - 
30.06.2016 

Державна фіскальна 
служба; АДПСУ     

              

211 2983 Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на 
словацько-українському кордоні 

3663000            
євро 

01.04.2013 - 
31.12.2016 

Державна фіскальна 
служба      

              

212 2984 
Створення міжуніверситетського центру з оцінки та 
управління екологічними та технологічними ризиками на 
Чорному морі 

73985           
євро 

01.09.2013 - 
31.08.2015 Одеська ОДА     

              

213 2985 Ефективний та безпечний кордон між Україною та 
Угорщиною 

4161071             
євро 

07.12.2013 - 
06.12.2015 

Державна фіскальна 
служба; АДПСУ      

              

214 2986 Разом заради безпеки Люблінського воєводства та 
Волинської області 

1958102             
євро 

01.09.2013 - 
31.08.2015 Волинська ОДА     

              

215 2987 скарби прокордоння - охорона культурної спадщини 1326351              
євро 

24.12.2013 - 
23.12.2015 Львівська ОДА     

              

216 2988 Зберегти минуле, щоб збудувати майбутнє 44700         
євро 

15.11.2013 -
14.05.2015 Чернівецька ОДА     

              

217 2990 Грант ECAPDAV на підготовку Проекту реформування 
обласних систем охорони здоров’я  

470000       дол. 
США 

31.01.2014 -
24.07.2015 МОЗ     

              

218 2991 Студент з ініціативою: вектор енергозбереження 122089          
євро 

01.04.2014 - 
31.03.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

219 2996 Крос-медіа і якісна журналістика 615149            
євро 

15.10.2012 -
14.10.2015 МОН     

              

220 2999 
Спільна промоція туристичних можливостей та культурно-
історичної спадщини Львівської області, Підкарпатського і 
Люблінського воєводств 

342227           
євро 

01.01.2014 - 
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

221 3000 
Pl@NETour – Створення науково-туристичного продукту та 
мережевої інфраструктури для наукового туризму в 
прикордонних регіонах Марамуреш та Закарпаття 

130254       
євро 

05.09.2013 - 
04.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

222 3001 

Система космічного захисту від надзвичайних ситуацій – 
транскордонна система для передбачення надзвичайних 
природних явищ на основі використання супутникових 
технологій в Угорщині, Словаччині, Румунії та Україні 

267618         
євро 

01.01.2014 - 
31.10.2015 Закарпатська ОДА     

              

223 3002 
Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних 
джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, 
Румунії і Республіки Молдова 

4393589        
євро 

19.04.2013 - 
31.12.2017 Одеська ОДА      

              

224 3003 
Центр спільної підтримки бізнесу – сприяння розвитку 
підприємництва в транскордонному просторі Румунії – 
України – Республіки Молдова (Jo.B.S.Center) 

200846        
євро 

18.09.2013 -
30.06.2015 Чернівецька ОДА     

              

225 3005 Формування мережі інституцій інноваційної інфраструктури 
транскордонного регіону 

215612            
євро 

10.12.2013-
31.12.2015 Чернівецька ОДА     

              

226 3008 

Східноукраїнський навчально-методичний центр 
компетенцій для державних службовців, які надають 
адміністративні послуги (адміністративних службовців), 
(Ресурсний центр) 

185973         
євро 

11.06.2013 -
 10.06.2016 Луганська ОДА     

              

227 3009 Технічна допомога підтримки для українських 
муніципалітетів 

5000000      
євро 

30.12.2008 - 
31.12.2016 Дніпропетровська ОДА     

              

228 3010 Транскордонна мережа екологічного землеробства 
«EcoAgriNet 2» 

21146              
євро 

01.10.2013 -
31.03.2015 Чернівецька ОДА     

              

229 3011 
Покращення екологічної ситуації в басейнах річок Прут і 
Дністер через покращення систем очистки стічних вод в 
Чернівцях і Дрокії 

692600               
євро 

19.12.2013 - 
31.12.2016 Чернівецька ОДА     

              

230 3013 Захист кордонів від небезпек, що поширюються 
безпритульними тваринами 

552876                  
євро 

19.12.2013 - 
18.10.2015 Чернівецька ОДА     

              

231 3014 Транскордонна інвентаризація деградованих земель 250903             
євро 

03.12.2013 - 
02.10.2015 Одеська ОДА     

              

232 3016 Енергоефективність у громадах 4000000            
євро 

01.09.2013 -
31.08.2016 Мінрегіонбуд                   

233 3017 
Управління відходами, що біологічно розкладаються, в 
містах Бая-Маре (Румунія), Івано-Франківську та Коломиї 
(Україна) 

222720               
євро 

20.09.2013 - 
19.11.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

234 3018 Відновлення ковальського мистецтва як одного з 
найстаріших елементів економічного зростання 

346231                 
євро 

30.12.2013 -
30.08.2016 

Івано-Франківська  
ОДА      

              

235 3019 Інформаційна система безпеки дорожнього руху 68420              
євро 

24.12.2013 - 
23.06.2015 Чернівецька ОДА     
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236 3020 
Розвиток транскордонного туризму шляхом просування 
Садиби Манук-Бея, Поховального комплексу Олени Іоан 
Куза та Дому Блещунова 

39774              
євро 

01.11.2013 - 
31.12.2015 Одеська ОДА     

              

237 3021 Лідерство, управління та врядування 1350000           
дол. США 

01.06.2013 -
31.12.2016 МОЗ                   

238 3022 Контроль за чистотою повітря у транскордонному регіоні 
Україна - Румунія 

35076              
євро 

24.09.2013 - 
23.03.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

239 3023 Відкрий для себе Ужгород. Перший крок до пізнання 
Закарпаття 

68920           
євро 

01.01.2014 -
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

240 3024 Медицина в надзвичайних ситуаціях та випадках – швидка 
відповідь транскордонним викликам 

635124       
євро 

19.12.2013-
18.12.2015 Чернівецька ОДА     

              

241 3025 

Забезпечення сталого виробництва та впровадження 
належної практики вирощування великої рогатої худоби в 
господарствах Румунії, Республіки Молдова та 
прикордонного регіону України  

346835        
євро 

02.10.2013 - 
01.12.2015 Одеська ОДА     

              

242 3026 
Сприяння процесам удосконалення Державної служби 
статистики України з метою покращення її потенціалу та 
продукції  

1500000        
євро 

18.11.2013 -
 17.02.2016 Держстат     

              

243 3027 Демократизація і права людини в Україні 4410000          
дол. США 

01.01.2013-
31.12.2016 Мін'юст      

              

244 3028 

Покращення стану навколишнього середовища на польсько-
українських прикордонних територіях через проведення 
термомодернізації будинків соціальної сфери в Ґміні 
Соколув Подляскі та в місті Новояворівськ 

380747         
євро 

01.08.2013- 
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

245 3032 Удосконалення правової охорони та захисту прав 
інтелектуальної власності в Україні  

1468005            
євро 

07.04.2014 -
 06.08.2016 

Державна служба 
інтелектуальної 

власності України  
    

              

246 3033 Розробка програми для нової спеціальності:“Магістр з 
інженерії проектування мікросистем” 

859338            
євро 

15.10.2012 -
 14.10.2016 МОН     

              

247 3034 
Розвиток партнерської співпраці для покращення 
транскордонної інфраструктури водопостачання в Глінне та 
Янковце (Польща) та м. Хуст (Україна) 

311431            
євро 

01.02.2014 -
30.11.2015 Закарпатська ОДА     

              

248 3035 Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (IV фаза)   7000000           
євро 

01.12.2013 -
30.11.2016 Мінсоцполітики     

              

249 3036 Вдосконалення системи контролю харчових продуктів в 
Україні 

3591550          
євро 

14.03.2014 -
 14.12.2017  

Держветфітосанітарна 
служба      

              

250 3037 Інклюзивна освіта: крок за кроком 287446            
дол. США 

01.12.2013 -
28.02.2015 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 

науки і освіти  
    

              

251 3038 

«Термосанація» у бюджетних установах міста 
Києва/»Укладання енергосервісних контрактів щодо 
впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних 
установах міста Києва» 

1500000       
євро 

01.01.2014-
31.12.2017 КМДА     

              

252 3039 Дебатна Молодіжна Ліга 40558              
євро 

01.03.2014 - 
28.02.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

253 3040 
Прикордонне  міждисциплінарне співробітництво для 
запобігання стихійних лих та пом’якшення забруднення 
навколишнього середовища Єврорегіону Нижній Дунай 

270048              
євро 

19.12.2013- 
31.12.2015 Одеська ОДА     

              

254 3041 
Покращення доступу до туристичного регіону «Долина 
Зілави» та громад партнерів на кордоні Польщі, Білорусії та 
України 

480600              
євро 

01.02.2014 - 
31.07.2016 Волинська ОДА     

              

255 3042 Культура прикордоння як інтеграційна платформа місцевих 
громад в Єврорегіоні Буг 

56479                 
євро 

01.01.2014 - 
31.12.2015 

Волинська ОДА 
Львівська ОДА     

              

256 3044 “Консультаційні послуги для реалізації проекту “Підтримка 
малих і середніх підприємств”   

2000000                   
євро 

01.05.2014 - 
30.06.2018 Мінфін       

              

257 3047 

Поліпшення доступності та якості прикордонної дорожньої 
інфраструктури Етап ІІ – перебудова 2-ої ділянки ділянка 
повітової дороги № 3432L Грубешів-Крилів-Долгобичів – 
державний кордон та ремонт дороги в Угринові 

53725            
євро 

01.02.2014 - 
31.12.2015 Львівська ОДА     

              

258 3048 Знову до роботи: реінтеграція матерів та батьків до 
професійного життя після відпустки по догляду за дитиною 

599233                  
євро 

24.11.2012 -
 23.11.2015 Мінсоцполітики     

              

259 3050 Еко-міста: спільні бачення у прикордонному регіоні  115372                  
євро 

18.12.2013 - 
17.10.2015 Одеська ОДА     

              

260 3051 
Просування інвестиційних можливостей і співпраці між 
малими та середніми підприємствами через розвиток 
транскордонних зв’язків у Карпатському регіоні 

146318                
євро 

01.01.2014 - 
31.08.2015 

Івано-Франківська 
ОДА     
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261 3052 Сприяння журналістським розслідуванням 2999963         
кан. дол. 

01.04.2014 -
31.12.2017 

Держкомтелерадіомовл
ення     

              

262 3058 Разом до спільного інформаційного простору 107589             
євро 

01.01.2014 - 
31.12.2015 Закарпатська ОДА     

              

263 3059 
Надання допомоги підприємствам в Україні у контексті 
інформування про вплив на них можливої імплементації 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

58950             
євро 

15.01.2014 -
 14.01.2015 МЕРТУ     

              

264 3060 ТРАСЕКА «Безпека автомобільного транспорту ІІ» 1899000                
євро 

15.01.2014 - 
14.01.2016 Мінінфраструктури     

              

265 3063 Партнерський центр меншин та молоді з прикордонних 
регіонів – Каменка, Руські Комарівці 

124110                 
євро 

01.01.2014 - 
30.06.2016 Закарпатська ОДА     

              

266 3064 Система раннього оповіщення Україна – Словаччина 2 917822              
євро 

01.01.2014 - 
30.11.2016 Закарпатська ОДА     

              

267 3065 Комплексне модельоване управління землекористування - 
Естуарії Чорного моря 

173604            
євро 

25.05.2013-
24.05.2015 Одеська ОДА     

              

268 3068 Рада: відповідальність, підзвітність, демократичність 4500000             
дол. США 

25.11.2013 - 
24.11.2018 

Апарат Верховної Ради 
України     

              

269 3071 Транскордонний методичний центр 52932              
євро 

01.06.2013 - 
31.05.2015 Львівська ОДА     

              

270 3072 Інтерактивна інституційна співпраця. Історія, традиції і 
культура без меж 

52248            
євро 

01.01.2014 - 
31.08.2015 Закарпатська ОДА     

              

271 3073 Здійснення високоякісних досліджень для підтримки заходів 
в рамках Східного партнерства  

2975005             
євро 

13.01.2014 -
 12.01.2017 МЕРТУ     

              

272 3074 Інструменти розвитку можливостей для самореалізації 
жінок у бізнесі 

59832                       
євро 

01.01.2014 - 
30.06.2015 Закарпатська ОДА     

              

273 3075 Гендерне бюджетування в Україні 46625844    шв. 
крон 

12.11.2013 - 
31.12.2018  Мінфін     

              

274 3079 Магістр інфраструктури та експлуатації високошвидкісного 
транспорту в Росії та Україні 

300704        
євро 

15.10.2012 -
 31.03.2016 МОН     

              

275 3080 Троє в єдності – проект збереження церковної культурної 
спадщини для спільного розвитку культури і туризму 

133897       
євро 

01.01.2014 - 
30.06.2015 Закарпатська ОДА     

              

276 3081 
Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної 
системи підтримки оператора на основі алгоритмів 
симптомно-орієнтованих аварійних інструкцій 

998186      євро 15.10.2012 - 
15.10.2015 МЕВП     

              

277 3082 

Розробка удосконаленої, повністю інтегрованої системи 
управління ДП НАЕК "Енергоатом"/АЕС для ефективного 
управління і координованого реагування на аварійні 
ситуації: Постачання апаратного забезпечення для 
впровадження системи RODOS в Україні 

572168        
євро 

15.11.2013 - 
14.01.2016 МЕВП; ДСНС     

              

278 3083 Проект розвитку зерносховищ та сільськогосподарських 
кооперативів в Україні 

13322008        
кан. дол. 

26.03.2013-
28.02.2018 

Мінагрополітики, 
Дніпропетровська 

ОДА, Кіровоградська 
ОДА  

    
              

279 3086 ПЛ – НТУ Транскордонний обмін досвідом 91558                  
євро 

21.12.2013 - 
20.11.2015 Волинська ОДА                   

280 3087 Громадський транспорт у м. Львові – розширення 
трамвайної мережі 

4965000           
євро 

01.04.2014 -
17.07.2017 Львівська ОДА     

              

281 3088 Доступна та якісна правова допомога в Україні 8919214        
кан. дол. 

11.02.2014 -
30.12.2018 Мін'юст      

              

282 3089 
Східноєвропейська мережа передового досвіду в галузі 
досліджень і розробок при хронічних захворюваннях 
CHRONEX-RD 

176466            
євро 

24.12.2014 - 
23.08.2015 Одеська ОДА     

              

283 3090 Розвиток молочного бізнесу в Україні 19697103       
кан. дол. 

01.04.2014 - 
31.03.2021  

Мінагрополітики, 
Дніпропетровська 

ОДА, Львівська ОДА 
    

              

284 3091 Транскордонний центр підтримки для сприяння розвитку 
зоотехніки 

104476          
євро 

17.09.2013 - 
16.11.2015 Чернівецька ОДА     

              

285 3093 Зміцнення системи охорони здоров’я з метою забезпечення 
сталої відповіді соціально небезпечних захворювань 

17997283            
дол. США 

01.10.2013 - 
30.09.2018 МОЗ     
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286 3094 Розробка Центру управління перевезеннями радіоактивних 
матеріалів України (ЦУП РМ) 

1000000                
дол. США 

01.04.2013 - 
30.09.2017 ДАЗВ     

              

287 3095 Українська ініціатива з підвищення впевненості 36509955            
дол. США 

07.07.2014 - 
06.07.2017 

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо 

переміщених осіб 
України 

    

              

288 3096 Івано-Франківська область – край для туризму 765373           
євро 

31.07.2014 -
 30.11.2017 Ів-Франківська ОДА     

              

289 3097 Підготовка умов для виходу вин Чорноморського регіону на 
міжнародний ринок: Black Sea WinExport 

64812              
євро 

24.05.2013-
23.05.2015 Одеська ОДА      

              

290 3098 
Консолідація мережі природоохоронних територій для 
збереження біорізноманіття та сталого розвитку регіону 
дельти Дунаю та нижнього Прута – PAN Nature 

684397        
євро 

31.12.2013 -
30.12.2016 Одеська ОДА     

              

291 3099 

Подальша діяльність представництва Спільного технічного 
секретаріату Програми транскордонного співробітництва 
Польща – Білорусь – Україна 2007-2013рр. у м. Львові, 
Україна 

143920         
євро 

13.08.2014 - 
12.01.2016 

Львівська ОДА, 
Волинська ОДА, 

Закарпатська ОДА, Ів-
Франківська ОДА, 

Тернопільська ОДА, 
Рівненська ОДА 

    

              

292 3100 Розвиток велотуризму в Липовецькому районі 210736            
євро 

18.07.2014 -
 18.07.2016 Вінницька ОДА     

              

293 3101 Підтримка регулюючих органів Вірменії та України 2794926        
євро 

01.04.2013 - 
31.03.2015 ДІЯРУ     

              

294 3102 

Підтримка Держатомрегулювання України у здійсненні 
регулюючої діяльності під час введення в експлуатацію 
установок з переробки радіоактивних відходів на 
Рівненській та Запорізькі АЕС 

499912        
євро 

17.12.2012 - 
17.12.2015 ДІЯРУ     

              

295 3105 
Розробка вбудованих систем з використанням інноваційних 
віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та 
промисловості в Україні, Грузії, Вірменії 

254605        
євро 

01.12.2013 - 
30.11.2016 МОН     

              

296 3107 Мережа для розвитку безперервного навчання у  Вірменії,  
Грузії та Україні (LeAGUe)  

204905       
євро 

01.12.2013 - 
30.11.2016 МОН     

              

297 3108 Туризм як каталізатор економічного розвитку сільських 
територій 

343561          
євро 

18.07.2014 -
18.07.2016 Одеська ОДА     

              

298 3110 
Розвиток сільського зеленого та екологічного туризму як 
планомірна складова економічного розвитку Березнівського 
району 

187500          
євро 

19.08.2014 -
 19.08.2016 Рівненська ОДА     

              

299 3111 
Вдосконалення нормативного середовища та посилення 
участі громадянського суспільства у реалізації діяльності у 
сфері планування сім’ї і репродуктивного здоров’я 

600000          
дол. США 

25.09.2013 -
31.03.2017 МОЗ     

              

300 3113 Посилення управління міграційними процесами та співпраці 
з питань реадмісії у Східній Європі (MIGRECO)  

2400000        
євро 

01.03.2013 - 
31.01.2015 

МВС, Державна 
міграційна служба 

України, 
Мінсоцполітики, 
Уповноважений 
Верховної Ради 

України з прав людини 

    

              

301 3115 Попередження торгівлі людьми шляхом соціальної роботи 
та мобілізації громад 

1503310  
швейц.франків 

01.03.2012 -
08.02.2015 

Мінрегіонбуд, 
Мінсоцполітики, МОН       

              

302 3118 Розробка та впровадження багатомовних освітніх програм 
підготовки вчителів в університетах Грузії та України 

301879         
євро 

15.10.2012 - 
14.10.2016 МОН     

              

303 3119 
Відновлення меліоративної мережі для сприяння 
економічного зростання сільських територій Волинської 
області 

1464824      
євро 

11.09.2014 -
11.11.2016 Волинська ОДА     

              

304 3120 Покращення системи підготовки кадрів для потреб 
економіки Волинського субрегіону 

846113             
євро 

19.08.2014 -  
19.12.2017 

Рівненська ОДА; 
Волинська ОДА     

              

305 3122 Підтримка електронного управління в Україні 6400000           
шв. крон 

01.09.2012 -
01.10.2016 

Івано-Франківська 
ОДА, Львівська ОДА     

              

306 3123 Підвищення ефективності студентських служб  462000           
євро 

15.10.2012 -
 30.04.2016 МОН     

              

307 3125 Розвиток молочного тваринництва і низька продуктивність 
сільськогосподарських ринків 

179000            
євро 

01.08.2014 -
01.02.2017 Дніпропетровська ОДА     

              

308 3126 
Реагування на порушення прав людини та посилення 
правової спроможності громадян та правозахисників в 
Україні 

1500000           
дол. США 

08.09.2014 - 
07.09.2017 

За підтримки 
Секретаріату 

Уповноваженого 
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Верховної Ради 
України з прав людини   

309 3127 Залучення спільноти до процесу планування міських 
просторів 

340758         
євро 

01.08.2014 -
 01.09.2017 Вінницька ОДА     

              

310 3128 «ClimaEast: збереження та стале використання торфовищ» 2437660           
дол. США 

09.07.2013 -
31.12.2016 

Чернігівська ОДА; 
Держводагенство; 

Мінприроди 
    

              

311 3130 Формування сприятливих умов діяльності для 
громадянського суспільства України 

1500000      
дол. США 

11.07.2014 - 
10.07.2019 Мін'юст       

              

312 3131 

Реагування в умовах надзвичайної ситуації, в якій 
опинилося населення України, що зазнає впливу конфлікту, 
шляхом забезпечення його помешканнями та підготовки їх 
до зими  

7250000       
дол. США 

01.10.2014 -
30.06.2016 

Луганська ОДА, 
Донецька ОДА     

              

313 3133 
Розробка методів (стратегія, технологія) рекультивації 
території колишнього уранового комплексу 
"Придніпровський хімічний завод" 

885060            
євро 

11.04.2014 - 
10.04.2016 МЕВП     

              

314 3134 

Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і 
економічних інтересів приватних селянських господарств, а 
також розширення молочного асортименту продукції 
соціальної сфери Томашпільського району 

426793            
євро 

12.09.2014 -
 11.03.2017 Вінницька ОДА     

              

315 3136 Розвиток комунальних послуг, як складова сталого розвитку 
міст польсько-українського прикордоння 

61142                 
євро 

01.11.2014 - 
31.10.2015 Волинська ОДА     

              

316 3138 Програма допомоги у зимовий період постраждалим від 
конфлікту в Україні 

1750000       
дол. США 

01.10.2014 -
31.03.2015 

Луганська ОДА, 
Донецька ОДА     

              

317 3139 

Модернізація навчальних планів дворівневої програми 
підготовки (бакалавр/магістр) з інженерного 
матеріалознавства на основі компетентнісного підходу та 
найкращого досвіду з впровадження положень Болонського 
процесу 

250679               
євро 

01.12.2013 -
30.11.2016 МОН     

              

318 3140 Навчання альтернативному вирішенню суперечок як підхід 
до забезпечення прав людини 

306712             
євро 

01.12.2013-
30.11.2016 МОН     

              

319 3142 

Розбудова сільськогосподарської діяльності Маневицького 
району Волинської області та Володимирецького району 
Рівненської області за рахунок підтримки регіональних 
програм покращення ґрунтів і просвітницької діяльності 
серед населення (пілотний проект) 

376424             
євро 

02.10.2014 -
 01.02.2017 

Волинська ОДА; 
Рівненська ОДА     

              

320 3143 Реформування програм у сфері містобудівництва на 
просторі східного сусідства 

148230               
євро 

15.10.2012-
14.10.2015 МОН     

              

321 3144 Транскордонний інструмент управління відходами в 
сільській місцевості 

362505            
євро 

11.12.2013 -
31.12.2015 Чернівецька ОДА     

              

322 3145 Підтримка реалізації проекту модернізації централізованого 
теплопостачання міста Тернополя 

494497               
євро 

01.09.2014-
31.08.2017 Тернопільська ОДА     

              

323 3146 Надання підтримки у сферах охорони здоров’я та 
соціальних послуг 

181631          
дол. США 

31.10.2014 -
14.05.2016 Миколаївська ОДА     

              

324 3147 Зміцнення інформаційного суспільства в Україні 2762056            
євро 

21.01.2014 -
 20.12.2015 

Держкомтелерадіомовл
ення      

              

325 3148 Підтримка економіки Закарпатської області через розвиток і 
промоцію її туристичного потенціалу 

712443          
євро 

24.07.2014 -
24.07.2016 Закарпатська ОДА     

              

326 3149 Підтримка в управлінні Інструментом співробітництва у 
сфері ядерної безпеки (ІСЯБ) в Україні 

5999990       
євро 

01.09.2014 - 
31.08.2020 МЕВП     

              

327 3151 Проект підвищення рівня інституціоналізації у системі 
державного управління 

434961         
дол. США  

30.10.2014 -
05.03.2018 Одеська ОДА     

              

328 3152 
Завершення будівництва метрополітену в м. 
Дніпропетровськ – Підтримка корпоративного розвитку та 
підготовки договору про надання громадських послуг 

243000          
євро 

18.11.2014 -
30.04.2017 Дніпропетровська ОДА     

              

329 3153 

Підтримка Держатомрегулювання України в реалізації 
заходів, пов’язаних із безпекою роботи АЕС, ризик-
інформованими підходами (експлуатація і технічне 
обслуговування), інтегрованою системою нагляду за 
безпекою АЕС, аналізом і управлінням важкими аваріями, 
питаннями регулювання експлуатації корпусів реакторів 

3499896           
євро 

10.09.2012 - 
09.09.2015 ДІЯРУ     

              

330 3154 

Чорнобильський фонд «Укриття»: Огороджувальний 
периметр Нового безпечного конфайнмента з поправкою 
№1 від 24 лютого 2016 року, Поправкою №2 від 14.03.2016, 
Поправкою №3 від 04.10.2016 

48033178              
євро 

07.11.2014-
31.12.2017 ДАЗВ     

              

331 3155 Проект підвищення сільськогосподарського виробництва і 
розвитку сільських територій 

31000           
дол. США 

08.12.2014 - 
07.12.2015  Херсонська ОДА     
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332 3156 Підтримка невідкладних реформ для покращення бізнес-
середовища в Україні 

1260436       
дол. США 

26.09.2014 -
25.09.2015  

Державна регуляторна 
служба України     

              

333 3158 Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва 19325100       
кан. дол. 

07.08.2014 - 
31.03.2021  

Херсонська ОДА 
Одеська ОДА 

Миколаївська ОДА 
Запорізька ОДА 

    
              

334 3161 Зменшення енергоспоживання та викидів СО2 в секторі 
багатоквартирних житлових будинків міста Долина 

772579               
євро 

01.01.2015 -
30.04.2018 Ів-Франківська ОДА     

              

335 3162 Зменшення біологічної загрози в Україні − технічна 
підтримка 

5000000           
дол. США 

15.04.2014 - 
15.04.2018 

Держветфітосанітарна 
служба      

              

336 3163 
Комплексне реагування в умовах надзвичайних ситуацій, в 
якій опинилось вразливе населення Донецької та Луганської 
областей в Україні 

4500000            
євро 

31.10.2014 -
 29.02.2016 

Луганська ОДА; 
Донецька ОДА.     

              

337 3165 Реалізація першого етапу модернізації комунальної котельні 
та району, що нею опалюється 

688000       
євро 

31.12.2014 - 
30.12.2017 Львівська ОДА     

              

338 3167 Фінансовий розвиток неурядових організацій 2090452          
дол. США 

26.09.2014 - 
30.09.2016 Мінфін     

              

339 3168 Перший крок у переході на використання відновлюваних 
джерел енергії у місті Нововолинську 

1037062           
євро 

29.05.2015 - 
29.12.2017 Волинська ОДА     

              

340 3169 
Підтримка тимчасово переміщених осіб (ТПО) з цукровим 
діабетом та хронічною хворобою нирок у Миколаївській 
області 

338985           
євро 

15.01.2015 -
14.07.2016 Миколаївська ОДА     

              

341 3171 
Удосконалення інституційної спроможності Уряду України 
та інститутів громадського суспільства для ефективної 
співпраці у процесах прийняття рішень 

121300            
євро 

01.10.2014 -
31.12.2016 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України     

              

342 3172 Підвищення енергоефективності будівель освітніх закладів 
м. Конотоп 

400000               
євро 

24.12.2014 - 
23.05.2017 Сумська ОДА     

              

343 3173 
Впровадження економічно-доцільної моделі сталого 
енергетичного розвитку теплопостачання на прикладі 
теплового району міста Гола Пристань 

700000             
євро 

26.12.2014 - 
25.12.2017 Херсонська ОДА     

              

344 3174 Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з 
гетерогенними групами й організаціями 

227620            
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

345 3175 Забезпечення захисту прав паліативних хворих на базі ОГС, 
що працюють в сфері паліативної допомоги 

259709              
євро 

26.12.2014 -
 25.12.2017 Рівненська ОДА     

              

346 3176 Муніципальні партнерства для покращення 
енергоефективності у Самборі та Жовкві 

874736            
євро 

01.03.2015-
30.09.2017 Львівська ОДА     

              

347 3177 Посилення інституційної спроможності органів місцевого 
самоврядування в Україні 

2120305            
євро 

01.04.2011- 
31.05.2015 Мінрегіонбуд     

              

348 3178 Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо 
переміщених сімей та дітей у Київській області 

1971137             
євро 

16.01.2015 -
 15.07.2016 Київська ОДА     

              

349 3179 Зміцнення громад заради сталого розвитку міста 245820            
євро 

26.12.2014 -
 25.06.2017 Львівська ОДА     

              

350 3180 

Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого 
енергетичного розвитку м. Славутич до 2020 року – 
здійснення термомодернізації 2-х муніципальних об’єктів 
бюджетної сфери 

721937              
євро 

26.12.2014 -
31.08.2017 Київська ОДА     

              

351 3181 Розбудова єдиної мережі громадського телебачення та радіо 
(Hromadske Network) 

815552              
євро 

19.12.2014 -
18.12.2016 

Держкомтелерадіомовл
ення      

              

352 3182 Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні 662299            
євро 

30.12.2014 -
 01.05.2017 Мінрегіонбуд     

              

353 3183 Зміцнення багатопартійної демократії України  8000000         
кан. дол. 

28.04.2014 -  
30.04.2017 

За підтримки Комітету 
Верховної Ради 

України у закордонних 
справах 

    
              

354 3184 Створення регіонального навчально - практичного Центру 
розвитку багатофункціональних кооперативів 

491925        
євро 

14.01.2015 -
 14.07.2018 Черкаська ОДА     

              

355 3185 Централізоване теплопостачання м. Львова – Допомога в 
реалізації проекту 

583380             
євро 

10.10.2014-
16.02.2017 Львівська ОДА     

              

356 3186 Допомога Україні у протидії відмиванню коштів та 
фінансуванню тероризму 

79000              
євро 

01.02.2015-
31.12.2015 Держфінанмоніторинг     

              

357 3187 Національний Еразмус+офіс в Україні 527062              
євро 

01.01.2015 -
 31.12.2017 МОН     

              

358 3188 Проект зміцнення потенціалу громадянського суспільства 
України 

1924940          
дол. США 

11.07.2014 -
10.07.2019 

Адміністрація 
Президента України     

              

359 3189 Energy Go: впровадження Плану дій сталого енергетичного 
розвитку м. Жмеринка на 2015-2017 роки 

913674           
євро 

30.12.2014 - 
29.12.2017 Вінницька ОДА     
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360 3190 Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних 
відносинах в Україні 

576260       дол. 
США 

18.12.2014 -
18.12.2017 Мінагрополітики     

              

361 3191 Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб в 
Дніпропетровській області 

1573081             
євро 

18.02.2015 - 
18.10.2015 Дніпропетровська ОДА     

              

362 3192 Національна команда експертів з реформування вищої 
освіти 29578        євро 01.01.2015 -

 31.12.2015 МОН     
              

363 3193 Підтримка Міністерства інфраструктури України в 
посиленні стандартів безпеки комерційних автоперевезень 

1550000           
євро 

28.01.2015 - 
27.01.2017 Мінінфраструктури     

              

364 3194 

Розвиток транскордонного економічного співробітництва 
між Білостоцько-Сувальським субрегіоном та 
Гродненською областю Білорусії, а також Кросно-
Перемишельським субрегіоном та Закарпатською областю 
України 

18298             
євро 

01.11.2013 - 
30.04.2015 Закарпатська ОДА     

              

365 3196 Гран Фонду чистих технологій на підготовку Проекту 
«Розумні електромережі» 

500000        
дол. США 

10.06.2013 -
31.12.2015 МЕВП     

              

366 3197 Центри компетенції для транскордонного співробітництва 84751               
євро 

01.01.2014 - 
30.06.2015 Закарпатська ОДА     

              

367 3198 Туризм – запорука динамічного соціально-економічного 
розвитку сільських громад 

259546             
євро 

15.01.2015 -  
14.01.2017 Вінницька ОДА     

              

368 3199 Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних 
послуг в Україні 

220790             
євро 

23.12.2014 - 
22.12.2016 Мінсоцполітики     

              

369 3200 Облаштування та створення місць розміщення внутрішньо 
переміщених осіб на території Житомирської області 

254200               
євро 

26.01.2015 -  
26.12.2015 Житомирська ОДА     

              

370 3201 Створення сучасної моделі управління регіональним 
розвитком ринку праці в Хмельницькій області 

651304       
євро 

05.01.2015 - 
04.07.2017 Хмельницька ОДА     

              

371 3202 Капітальний ремонт автомобільних мостів через річку 
Сіверський Донець та через річку Борова 

1902453      
євро 

12.03.2015 -  
12.09.2016 Луганська ОДА     

              

372 3203 Центр освіти третього віку 118480         
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

373 3204 Покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньо 
переміщених осіб в Чернівецькій області 

251860       
євро 

20.01.2015 -  
19.05.2016 Чернівецька ОДА     

              

374 3205 Технічна допомога України 400000        
кан. дол. 

24.10.2014 - 
31.03.2015  

Дніпропетровська ОДА 
Запорізька ОДА     

              

375 3206 Вода для агросектору 1999808         
дол. США 

22.01.2015-
20.04.2017 Херсонська ОДА     

              

376 3208 Створення енергетичних агентств в Україні 3000000       
євро 

01.01.2014 -  
31.12.2017  Мінрегіонбуд     

              

377 3209 

Організація семінарів та навчального візиту з метою 
визначення пріоритетів та моніторингу виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС та відповідної допомоги 
ЄС 

123860         
євро 

12.01.2015 -
 31.12.2015 

Урядовий офіс з 
питань європейської 

інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів 

України 

    

              

378 3210 Побудуємо майбутнє разом! 711801             
євро 

13.03.2015 -
 12.03.2017 Кіровоградська ОДА     

              

379 3212 

Надання підтримки Державній інспекції ядерного 
регулювання України щодо регулювання безпечного 
поводження з радіоактивними відходами та гармонізації 
регулюючих вимог з ядерної та радіаційної безпеки 

2729625           
євро 

17.04.2014 - 
16.04.2017 ДІЯРУ     

              

380 3213 Підтримка в поводженні з радіоактивними відходами в 
Україні 

3865200         
євро 

16.04.2014 - 
16.04.2017 ДАЗВ; МЕВП     

              

381 3214 Покращення комплексного управління прибережної зоною 
Чорноморського регіону 

60601           
євро 

01.01.2013 - 
01.07.2015 Одеська ОДА     

              

382 3215 Енергія – транскордонний ресурс 112280           
євро 

03.12.2013 - 
02.08.2015 Одеська ОДА     

              

383 3216 
Створення трьохсторонньої мережі в розвитку та 
маркетингу місцевої агрохарчової та традиційної продукції 
в транскордонному Єврорегіону Нижній Дунай 

119508              
євро 

08.10.2013 - 
07.10.2015 Одеська ОДА     

              

384 3217 Посилення ролі місцевих громад у прийнятті рішень щодо 
надання соціальних послуг 

192432              
євро 

22.12.2014 -  
21.11.2017 Харківська ОДА     

              

385 3218 Програма підтримки освітніх реформ в Україні 178479            
дол. США 

26.09.2014 -  
31.08.2015 МОН     
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386 3219 Українська регіональна платформа громадських ініціатив 995040             
євро 

29.01.2014 -
29.01.2018 

Кіровоградська  ОДА; 
Чернігівська  ОДА; 
Рівненська  ОДА; 
Донецька  ОДА; 

Херсонська  ОДА; 
Львівська ОДА; 

Дніпропетровська  
ОДА; Закарпатська  

ОДА 

    

              

387 3220 
Пряма грошова допомога у підготовці до зимового періоду 
та надання основних елементів захисту для внутрішньо 
переміщених осіб на південному сході України 

1000000             
євро 

01.11.2014 -
01.05.2015 Дніпропетровська ОДА     

              

388 3221 Програма професійних стажувань 89104           
дол. США 

09.03.2014 -  
30.12.2016 МОН     

              

389 3222 Чиста вода необхідний ресурс для селян 61210           
євро 

17.12.2013 - 
16.10.2015 Одеська ОДА     

              

390 3223 Транскордонна мережа навчання в галузі місцевої 
адміністрації 

25441            
євро 

14.11.2013-
13.05.2015 Одеська ОДА     

              

391 3224 Створення та розвиток центру візуалізації зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС 

100000           
євро 

01.01.2014-  
31.10.2015 ДАЗВ      

              

392 3225 Негайна допомога постраждалому населенню внаслідок 
конфлікту на Сході України 

7000000         
шв. крон 

26.01.2015 - 
31.07.2015  

Запорізька ОДА,  
Дніпропетровська ОДА     

              

393 3226 Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та 
Криму у Вінницькій області 

358477        
євро 

26.03.2015-
25.07.2016 Вінницька ОДА     

              

394 3227 Підвищення рівня радіаційної безпеки та контролю в 
Україні 

57800             
євро 

26.03.2015-
31.12.2015 

Держекоінспекція; 
Державна прикордонна 
служба України;ДІЯРУ  

    
              

395 3228 Розбудова спроможності в проведенні навчання у 
виборчому процесі та підвищення обізнаності виборців 

2100500            
євро 

01.04.2012-
31.12.2016 

Центральна виборча 
комісія     

              

396 3229 Партнерство для розвитку міст 19489340         
кан. дол. 

27.03.2015 - 
30.06.2021 Мінрегіонбуд, МЕРТУ     

              

397 3230 
Закладення основи інфраструктури просторових даних: 
забезпечення бази в українському уряді для підтримки 
стабільного економічного зростання 

702913             
кан. дол. 

19.11.2012 - 
31.03.2018 МОН     

              

398 3231 Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-
технічної освіти в Україні 

400000        
швейц. франків 

01.08.2014 - 
31.07.2018 МОН     

              

399 3232 Допомога населенню, що постраждало від конфлікту в 
Україні 

4500000             
дол. США 

15.03.2015 - 
30.11.2016 Луганська ОВЦА     

              

400 3233 Програма "Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)"  5000000       
дол. США 

19.12.2014 -  
18.12.2019  

Державна регуляторна 
служба України     

              

401 3234 Теплопостачання міста Житомира – Програма підтримки 
корпоративного розвитку 

272100           
євро 

29.01.2014 -
28.01.2016 Житомирська ОДА     

              

402 3235 Теплопостачання міста Житомира – Програма підтримки 
реалізації проекту 

398200            
євро 

08.04.2014-
08.04.2017 Житомирська ОДА     

              

403 3236 
Нові можливості для проживання, навчання, 
працевлаштування для вимушених переселенців в місті 
Миколаїв 

238031               
євро 

06.03.2015-
06.03.2016 Миколаївська ОДА     

              

404 3237 Житло для переселенців 721060          
євро 

03.04.2015 -  
03.12.2017 Донецька ОДА     

              

405 3238 Досконалість у державному секторі 45540              
євро 

22.06.2013 - 
21.06.2015 Одеська ОДА     

              

406 3239 Створення централізованого теплопостачання у м. Львів – 
програма підтримки корпоративного розвитку 

275000            
євро 

16.03.2015-
15.03.2017 Львівська ОДА      

              

407 3240 Підтримка децентралізації в Україні 38750000        
шв. крон 

08.09.2014-
31.12.2018 Мінрегіонбуд     

              

408 3241 Тренінги по технологіям автоматизації для України 460265           
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

409 3242 Системи раннього попередження надзвичайних ситуацій 143302               
євро 

01.11.2013 -
30.06.2015 Закарпатська ОДА     

              

410 3243 Посилення спроможності учасників виборчих процесів 4500000       
кан. дол. 

25.03.2014-
31.03.2018 

Центральна виборча 
комісія     

              

411 3244 Інноваційні інструменти аналізу навколишнього середовища 
в північно-західному басейні Чорного моря 

61247             
євро 

10.07.2013 - 
09.07.2015 Одеська ОДА     
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412 3245 Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні 1800000                
євро 

01.01.2013 - 
30.06.2015 Мін'юст      

              

413 3246 Технічна допомога за пріоритетними напрямками 
фінансового сектору 

3360000                  
євро 

27.03.2015-
26.03.2018 

Мінфін; НБУ; 
Національна комісія з 

цінних паперів та 
фондового ринку; 

Національна комісія, 
що здійснює  державне 

регулювання у сфері 
ринків фінансових 

послуг 

    

              

414 3247 
Відновлення функціонування евакуйованого з м. Луганськ 
до м. Сєверодонецьк Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля 

529500                 
євро 

25.03.2015 -
25.03.2016 МОН     

              

415 3248 

Формування національної адвокатури України відповідно до 
європейських стандартів та створення системи підвищення 
кваліфікації адвокатів, які беруть участь у кримінальному 
провадженні 

826000           
дол. США 

24.09.2014 - 
23.09.2015 Мін'юст      

              

416 3249 
Техніко-економічне обґрунтування вилучення сховищ 
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 
колодязного типу в Україні 

36252                 
євро 

12.01.2015-
31.03.2016 ДАЗВ     

              

417 3250 Активізація територіальної громади Херсону для подолання 
проблем вимушених переселенців 

723747                    
євро 

29.05.2015-
29.11.2016 Херсонська ОДА     

              

418 3251 

Спільна програма в галузі ядерної безпеки, направлена на 
підвищення рівня експлуатаційної ефективності, 
дотримання норм безпеки і ефективності використання 
кадрового потенціалу НАЕК "Енергоатом" і її атомних 
електростанцій 

7668217                
євро 

20.02.2014-
20.02.2017 МЕВП     

              

419 3252 

"Удосконалення систем характеризації радіоактивних 
відходів на діючих атомних електростанціях України" та 
"Процедури та методологія звільнення матеріалів вір 
регулюючого контролю" 

1469900                 
євро 

18.04.2014 -
18.01.2017 ДАЗВ; МЕВП     

              

420 3253 Програма залучення до спільної біологічної діяльності 31807000           
дол. США 

06.03.2015 - 
07.04.2019 

МОЗ; 
Держсанепідслужба, 
Держветфітослужба  

    
              

421 3254 Модернізація вуличного освітлення міста Мена 500000           
євро 

25.03.2015-
25.03.2017 Чернігівська ОДА     

              

422 3255 Сталий розвиток прикордонних регіонів через ефективну 
діяльність Карпатського Єврорегіону 

155502             
євро 

24.12.2013-
23.10.2015 

Закарпатська ОДА, 
Івано-Франківська 

ОДА 
    

              

423 3256 Допомога звільненим військовослужбовцям реінтегруватись 
у суспільство 

260000              
євро 

20.02.2015-
31.12.2015 Мінсоцполітики      

              

424 3257 Проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів 
та фінансування тероризму в Україні 

267800                  
євро 

07.04.2015-
15.05.2017 

Державна служба 
моніторингу України     

              

425 3258 
Удосконалення викладання європейських мов: модернізація 
викладання через розвиток магістерських програм на основі 
комбінованих технологій 

173087              
євро 

01.12.2013-
30.11.2016 МОН     

              

426 3259 Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми 
внутрішньо переміщених осіб в Україні 

6320000          
дол. США 

30.04.2015-
30.04.2016 Мінсоцполітики     

              

427 3260 Українсько-данський енергетичний центр 15000000 
данських крон 

01.01.2015 - 
31.08.2018 МЕВП     

              

428 3261 Модернізація тягової підстанції електротранспорту 
м. Краматорська 

985663               
євро 

29.05.2015-
29.08.2017 Донецька ОДА     

              

429 3262 
Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих ВПО 
та жителів міста Краматорськ, які опинились під впливом 
конфлікту 

1819093            
євро 

17.04.2015-
17.09.2017 Донецька ОДА     

              

430 3263 Соціально-економічна адаптація тимчасово переміщених 
осіб у м. Тернопіль 

236937             
євро 

20.04.2015-
20.04.2016 Тернопільська ОДА     

              

431 3264 Дослідження та відновлення основних фільтрів моря – рифів 64509                
євро 

17.04.2015-
17.10.2016 Одеська ОДА     

              

432 3265 
Нова модель третього циклу в інженерній освіті у 
відповідності до Болонського процесу в Білорусі, Росії, 
Україні 

108000                 
євро 

01.12.2013-
31.10.2017 МОН     

              

433 3266 Співробітництво в інформаційній безпеці – Partnership in 
Information Security 

150090                 
євро 

01.09.2014-
31.08.2017 МОН     

              

434 3268 Технічна підтримка Державної інспекції ядерного 
регулювання України 

1050500         
дол. США 

27.12.2013 - 
31.12.2018  ДІЯРУ       

              

435 3270 Підтримка та впровадження  Ініціативи з прозорості 
видобувних галузей (ІПВГ) 

190000          
дол. США 

30.03.2015-
31.12.2015 МЕВП     

              

436 3271 Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та 
домашнім насильством в Україні 

11300000        
шв. крон 

01.09.2013 - 
28.02.2016 Мінсоцполітики     
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437 3272 Зниження рівня енергоспоживання в будівлях лікарні в 
м. Вознесенську 

802853                
євро 

29.12.2014-
29.06.2019 Миколаївська ОДА     

              

438 3273 Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб 1154209                
євро 

15.06.2015 -
 14.06.2017 Полтавська ОДА     

              

439 3276 Американський центр у Києві "Американський дім" 1679990     дол. 
США 

15.04.2015 - 
31.05.2018 Мінкультури      

              

440 3277 Проект торговельної політики 4997691      
дол. США 

06.04.2015 - 
31.07.2017 МЕРТУ     

              

441 3280 Зміцнення демократичних партій та громадських 
організацій 

2900000        
кан. дол. 

11.03.2015 - 
31.08.2017 

За підтримки Комітету 
Верховної Ради 

України з закордонних 
справ 

    
              

442 3282 Допомога у переслідуванні та попередженні торгівлі 
людьми і кіберзлочинності 

99300                 
євро 

01.01.2015-
31.12.2015 Мінсоцполітики     

              

443 3283 Посилення комплексного гендерного підходу в контексті 
конфлікту в Україні 

74100              
євро 

13.03.2015-
31.12.2015 Мінсоцполітики     

              

444 3284 Захист прав внутрішньо переміщених осіб в Україні 1789055               
євро 

19.06.2015-
19.02.2016 Харківська ОДА     

              

445 3285 “eTwinning Plus” 175000             
євро 

01.01.2015-
31.12.2015 МОН     

              

446 3286 Всебічна стабілізаційна підтримка для внутрішньо 
переміщених осіб та постраждалого населення в Україні 

4500000                   
євро 

05.12.2014-
05.06.2016 

Мінсоцполітики; 
Державна міграційна 

служба України 
    

              

447 3287 Чорноморська мережа сприяння спільному управлінню 
природними системами очистки стічних вод (WАSTEnet) 

57963              
євро 

01.06.2013 - 
30.10.2015 Одеська ОДА     

              

448 3288 Експертна підтримка врядування та економічного розвитку 
(EDGE) 

18824758         
кан. дол. 

10.11.2014-
31.07.2019 МЕРТУ                   

              

449 3291 PI-SMOG-Ukraine-01-02 Агробонус (Агрохімічна 
Лабораторія) 

2223196       
дол. США 

01.07.2015 -
31.07.2017 Мінагрополітики     

              

450 3295 
Нарощування потенціалу громади м. Маріуполь для 
підтримки внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів, 
потерпілих у результаті конфлікту 

1305100               
євро 

14.08.2015-
13.08.2017 Донецька ОДА     

              

451 3296 Підтримка забезпечення захисту прав людини та 
верховенства прав в законодавчій та судовій практиці 

75250                     
євро 

28.07.2015-
31.12.2015 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 
європейської інтеграції 

    
              

452 3297 
Партнерство заради інновацій: “Розвиток сімейних ферм, 
об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи” 

684873         
дол. США 

01.07.2015 - 
30.09.2017 Мінагрополітики     

              

453 3298 Покращення стандартів надання цифрових 
адміністративних послуг в Україні 

111500                  
євро 

06.03.2015-
30.12.2015 

Одеська 
ОДА;Державне 

агентство з питань 
електронного 
урядування 

    

              

454 3300 Фізичний захист Южно-Української АЕС 5859018          
дол. США 

01.08.2015 - 
30.04.2018 МЕВП     

              

455 3301 

Надання технічної допомоги з метою підтримки здійснення 
реформ газового сектору, корпоративної реструктуризації та 
забезпечення фінансової прозорості  НАК “Нафтогаз 
України” (Компонент В, завдання ІІ) 

475224                 
євро 

11.02.2015-
15.10.2015 МЕВП     

              

456 3303 Зміцнення членських бізнес-організацій малих і середніх 
підприємств 

1053723             
дол. США 

27.08.2015-
30.09.2018 МЕРТУ      

              

457 3304 
Набуття професійних та підприємницьких навичок за 
допомогою виховання підприємницького духу та 
консультацій підприємців початківців” 

246056                 
євро 

01.12.2013 -
30.11.2016 МОН     

              

458 3305 Створення багатофункціонального навчально-виробничого 
комплексу “Мозаїка” 

483513                
євро 

01.07.2015 -
 01.07.2017 Львівська ОДА     

              

459 3306 Сталий енергетичний освітній демонстраційний центр – 
Центр SEED 

153455                
євро 

13.01.2013 - 
12.10.2015 Закарпатська ОДА     

              

460 3307 Стипендіальна програма німецької економіки для України 
(Німецька програма стажування для представників бізнесу)  

500000              
євро 

01.11.2014 - 
31.07.2018  МЕРТУ     

              

461 3308 Покращення захисту від катувань та неналежного 
поводження в Україні 

83800                 
євро 

24.07.2015-
31.12.2015 

Уповноважений 
Верховної Ради 

України з прав людини 
    

              

462 3309 Відновлення соціальних послуг та налагодження миру у 
Донецькій та Луганській областях 

5104211            
дол. США 

13.11.2014-
13.12.2015 Мінрегіонбуд     
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463 3310 Економічне та соціальне відновлення Донбасу 5000000          
дол. США 

30.04.2015-
29.02.2016 

Мінрегіонбуд; 
Мінсоцполітики;Луган
ська та Донецька ОДА 

    
              

464 3311 Електронне врядування задля підзвітності влади та участі 
громади (EGAP) 

4273467  
швейцарських 

франків 

01.05.2015 - 
31.03.2019 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України 

    
              

465 3312 
Грант на підготовку Проекту «Програма сприяння 
регулярній реформі централізованого теплопостачання 
України» 

1638600              
євро 

17.02.2015-
31.12.2017 

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 

енергетики та 
комунальних послуг 

    

              

466 3313 Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні 4914653       
дол. США 

01.05.2015 - 
31.12.2017 

Генеральна 
прокуратура України, 

Одеська ОДА 
    

              

467 3314 Програма Східного партнерства “Культура” ІІ 4296000              
євро 

01.02.2015-
 01.02.2018 Мінкультури     

              

468 3315 Підтримка стабілізації громад на Донбасі 1400000     дол. 
США 

30.04.2015 - 
29.04.2016 

Донецька ОВЦА; 
Луганська ОВЦА     

              

469 3316 Протидія торгівлі дітьми та молоддю в Україні 8000000        
кан. дол. 

01.04.2014 - 
31.03.2020 МВС; МОН     

              

470 3318 
Створення промислової установки з очщення води та рідких 
радіоактивних відходів ЧАЕС від трансуранових елементів 
та органічних сполук – Фаза І 

1769493              
євро 

01.09.2014 -
01.09.2017 ДАЗВ     

              

471 3320 

Збільшення потужностей для професійного вирощування 
картоплі в Україні шляхом забезпечення якісним 
насіннєвим матеріалом та технологіями малих та середніх 
фермерів 

672068              
дол. США 

27.08.2015 - 
26.08.2017  Мінагрополітики     

              

472 3321 
Жива традиція – тристороннє транскордонне 
співробітництво щодо збереження та відродження 
народного фольклору 

17887                  
євро 

29.06.2013 - 
28.11.2015 Закарпатська ОДА     

              

473 3323 Підтримка діагностики, моніторингу та переслідування 
корупції в Україні 

193400            
євро 

06.08.2014 -
31.12.2015 Мін'юст     

              

474 3324 Програма партнерства у галузі мас-медіа в Україні (UMPP) 400000           
дол. США 

20.09.2015 - 
28.09.2017 

Держкомтелерадіомовл
ення      

              

475 3325 Фінансування та управління охороною здоров’я 2883965       
дол. США 

01.07.2015 -
29.09.2017 Полтавська ОДА      

              

476 3329 Go Global 70076              
дол. США 

01.09.2015 - 
31.01.2016 МОН     

              

477 3330 

Захист найуразливішого населення Донбасу, східна Україна, 
що постраждало внаслідок конфлікту: задовольнити  гострі 
потреби завдяки передачі матеріальних ресурсів, підтримки 
та захисту 

2061164              
дол. США 

15.09.2015 -
14.06.2016  

Луганська обласна 
військово-цивільна 

адміністрація 
    

              

478 3331 «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери 
міста Житомир» 

1350000                 
євро 

21.10.2015-
31.12.2017 Житомирська ОДА     

              

479 3332 Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у 
муніципальному секторі України 

4700000          
дол. США 

01.06.2014-
31.12.2018 

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження 
України 

    
              

480 3333 Дослідження умов синхронізації енергосистем України та 
Молдови з європейською енергетичною мережею ENTSO-E 

1836767               
євро 

08.10.2013 -
30.09.2016 МЕВП      

              

481 3334 

Розробка робочої документації на модернізацію 
Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації 
проекту «Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по 
обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» 

1619327160            
японських ієн 

01.11.2015-
28.12.2017 КМДА     

              

482 3335 Виклик туберкульозу 3100000        
дол. США 

30.09.2014 -
29.09.2019 

Полтавська ОДА, 
Миколаївська ОДА     

              

483 3336 Навчальний модуль “Концепт Європи: від ідеї до реалізації” 30576              
євро 

01.09.2015 -
 31.08.2018 МОН     

              

484 3337 Допомога внутрішнім вимушеним переселенцям в Східній 
Україні 

5076070          
дол. США 

01.10.2014 - 
30.06.2016 

Державне агентство 
України з питань 

відновлення Донбасу 
    

              

485 3339 Підтримка Національної ради реформ в Україні 720000             
євро 

13.04.2015-
30.04.2016 МЕРТУ     

              

486 3340 Точне відображення Угоди про асоціацію Україна – ЄС в 
українських медіа 

250000        
дол. США 

14.09.2015 -
31.03.2017  

Урядовий офіс з 
питань європейської 

інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів 

України 
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487 3341 Підтримка біженців і внутрішньо переміщених осіб 2014-
2016 рр. 

6000000          
шв. крон 

01.01.2015 - 
31.12.2015 Луганська ОВЦА      

              

488 3342 Підготовка України в апроксимації законодавства ЄС у 
сфері навколишнього середовища 

2670500            
євро 

01.10.2015 -
30.09.2018 Мінприроди     

              

489 3343 “ECA/A/S/A Міжнародні Освітні Програми: Проект 
Програм Освітньої Інформації та Ресурсів: ГЛОБАЛЬНИЙ" 

205009         
дол. США 

01.10.2012 -
31.03.2016  МОН      

              

490 3344 Радник для Міністра фінансів України 20000000          
японських ієн 

21.01.2016 - 
21.01.2018 Мінфін                     

491 3345 
Створення системи контролю за безпекою харчових 
продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва та 
збуту молочних продуктів 

2600000         
швейц. франків 

16.10.2015 -
31.12.2018 

Держветфітосанітарна 
служба      

              

492 3346 Термінова допомога постраждалому населенню України 1870000         
євро 

02.02.2015 -
 31.12.2015 

Донецька ОДА, 
Запорізька ОДА     

              

493 3347 Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в 
промисловості України 

5550000         
дол. США 

28.05.2015-
28.06.2018 

Державне агентство з 
енергоефективності та 

енергозбереження 
України; МЕРТУ 

    

              

494 3348 Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 
Україні  (ПУЛЬС) 

8200000         
дол. США 

14.12.2015 - 
13.12.2020 Не визначається     

              

495 3349 
Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з 
Європейським Союзом: переваги та недоліки для 
українського суспільства 

35840            
євро 

01.09.2015 -
31.08.2018 МОН     

              

496 3350 Вдосконалення доступу для організацій громадського 
суспільства в Україні до надання соціальних послуг 

170000           
євро 

06.08.2015-
28.02.2017 

Уповноважений 
Верховної Ради 
України з прав 

людини; КМДА 

    
              

497 3351 
Завершення будівництва метрополітену у  м. 
Дніпропетровськ – Розробка Системи Електронної Оплати 
Проїзду 

169725              
євро 

02.04.2015-
02.10.2016 Дніпропетровська ОДА     

              

498 3352 Розвиток в Україні журналістики з відповідальним підходом 
до висвітлення конфліктів 

399800             
євро 

17.07.2015-
30.04.2017 Міноборони; МОН     

              

499 3353 USAID – фінансування зростання/Замовлення на роботу № 
18: приватизація державних підприємств в Україні 

600208          
дол. США 

01.11.2015 - 
31.03.2016  

Фонд державного 
майна України      

              

500 3354 

Захист найуразливішого населення, постраждалого від 
конфлікту в Луганській області східної України: 
покращення здатності реагувати на нагальні потреби через 
надання відповідних ресурсів. 

1000000            
євро 

01.09.2015 -
 01.04.2016 Луганська ОДА     

              

501 3355 Сприяння розвитку соціальної інфраструктури ( УФСІ V 
фаза 1 та 2)   

14000000              
євро 

01.12.2015 - 
30.11.2018 Мінсоцполітики        

              

502 3356 Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція 
європейського досвіду 

20160              
євро 

01.09.2015 -
 31.08.2018 МОН     

              

503 3357 
Підтримка Державної фіскальної служби України у 
розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у 
митній сфері 

1800000             
євро 

11.01.2016 -
 10.10.2017 

Державна фіскальна 
служба України     

              

504 3358 Надання невідкладної допомоги та захисту постраждалому 
від конфлікту на Cході України населенню 

2700326        
дол. США 

15.03.2015 - 
31.01.2016 

Донецька ОВЦА, 
Запорізька ОДА      

              

505 3359 Екстрена підтримка постраждалих від конфлікту груп 
населення південного сходу України 

3199802       
дол. США 

01.03.2015-
 28.02.2016  Дніпропетровська ОДА       

              

506 3360 Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС 

7704680        
євро 

04.01.2016 -
 03.01.2019 

Урядовий  офіс з 
питань європейської 

інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів 

України 

    

              

507 3361 

Підвищення потенціалу ГВП компанії «Укртрансгаз» у 
рамках спільного фонду ЄК-СБ для підтримки Міністерства 
енергетики і вугільної промисловості України та НАК 
«Нафтогаз України» у модернізації української 
газотранспортної системи» 

850000            
євро 

08.06.2015-
21.10.2016 МЕВП     

              

508 3362 Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та 
Національної транспортної стратегії в Україні 

3738700          
євро 

11.01.2016 -
 10.01.2019 Мінінфраструктури     

              

509 3363 Центр надання адміністративних послуг як інноваційний 
інструмент взаємодії влади та громади 

1077599            
євро 

01.01.2016 -
 31.07.2017 

Волинська ОДА; 
Рівненська  ОДА; 
Львівська ОДА 

    
              

510 3364 Підтримка реформи децентралізації в Україні 6000000        
євро 

01.10.2015 - 
30.09.2018 Мінрегіонбуд      
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511 3366 
Підтримка  Національної Комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  у 
процесі реформування ринку електроенергії 

1600000          
євро 

16.02.2016 -
 15.02.2018 

Національна Комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сферах 

енергетики та 
комунальних послуг 

    

              

512 3367 Допомога Україні у протидії відмиванню коштів та 
фінансуванню тероризму 79420        євро 01.02.2016-

31.12.2016 Держфінмоніторинг     
              

513 3368 Створення Національної інфраструктури геопросторових 
даних в Україні 

368286480         
японських ієн 

04.09.2015-
15.03.2018 

Державна служба 
України з питань 

геодезії, картографії та 
кадастру 

    
              

514 3369 Підтримка електронного управління в Україні (eGCB) 150000          
дол. США 

21.09.2015 - 
20.09.2016 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України 

    
              

515 3370 
Допомога в імплементації СФЗ – зобов’язань (санітарних та 
фітосанітарних заходів) України перед ЄС в рамках Угоди 
про асоціацію 

1000000             
євро 

18.01.2016 -
17.10.2017 

Держветфітосанітарна 
служба     

              

516 3371 Прозорий, підзвітний, ефективний бюджетний процес на 
місцевому рівні в Україні 

1177662             
євро 

25.12.2015 - 
24.06.2018 Мінрегіонбуд     

              

517 3372 Проект підтримки процесу забезпечення реалізації 
Ініціативи з прозорості видобувних галузей (ІПВГ) 

780000            
дол. США 

14.01.2016-
31.12.2018 МЕВП     

              

518 3373 
Сприяння розвитку торгівлі через діалог між 
представниками громадянського суспільства та органами 
державної влади (Діалог сприяння торгівлі) 

435350           
євро 

01.01.2014 -
 30.12.2018 

Урядовий  офіс з 
питань європейської 

інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів 

України 

    

              

519 3374 Сильніші разом 290000                
євро 

30.12.2015 -
 30.03.2017 

Комітет Верховної 
Ради України у 

закордонних справах 
    

              

520 3375 

Продовження діяльності представництва Спільного 
технічного секретаріату Програми транскордонного 
співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007-2013 рр. 
у м. Львові, Україна 

106700             
євро 

17.02.2016 -
16.12.2016 

Львівська ОДА, 
Волинська ОДА, 

Закарпатська ОДА, Ів-
Франківська ОДА, 

Тернопільська ОДА, 
Рівненська ОДА 

    

              

521 3376 Розвиток і вдосконалення університетського управління і 
галузі міжнародних зв’язків 

87862               
євро 

01.12.2013 -
 28.02.2017 МОН     

              

522 3377 Глобальна трудова програма 5000000           
дол. США 

01.02.2016-
31.01.2021 

Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 

України з прав людини 

    
              

523 3378 

Ліквідація могильників Ліквідація могильників 
радіоактивних відходів в Україні (Ліквідація могильника 
радіоактивних відходів на території військової частини 
Державної прикордонної служби України, смт. Вакуленчук 
Житомирської області) 

530400               
євро 

17.02.2016-
01.04.2017 

ДАЗВ;                                                                                                                                                                                                                                    
Державна прикордонна 

служба України 
    

              

524 3379 Підготовка наступного покоління експертів з кібер-безпеки: 
нова визнана ЄС магістерська програма 

327000               
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

525 3380 Інноваційне викладання та вивчення європейських студій 202839                 
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

526 3381 Мережа випускників-підприємців 332586                
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

527 3382 Національна команда експертів з реформування вищої 
освіти 

68142         
євро 

01.01.2016 -
 31.12.2017 МОН     

              

528 3383 Консультаційний фонд впровадження реформ 2500000       
євро 

01.01.2015 - 
31.12.2017 

МЕРТУ; НАБУ; 
Нацдержслужба     

              

529 3384 
Постачання ІТ та лабораторного обладнання, програмного 
забезпечення та допоміжного обладнання для Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України 

693500      євро 01.02.2016 –
 31.08.2016 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 

    

              

530 3385 
Реконструкція та модернізація системи централізованого 
теплопостачання міста Івано-Франківська – Забезпечення 
реалізації проекту та нагляд за виконанням договорів 

285000       
євро 

14.12.2015-
31.12.2017 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

531 3386 
Система громадського транспорту Києва: ПасТранс – план 
покращення фінансових та операційних показників 
діяльності  

200000      євро 15.02.2016-
31.12.2017 КМДА     

              

532 3387 Програма підтримки "зеленої" модернізації української 
економіки 

5000000     
євро 

01.02.2014 - 
30.06.2018 МЕРТУ                                    
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533 3388 

Включення системи фізичної ядерної безпеки України у 
структуру забезпечення глобальної фізичної ядерної безпеки 
(ГФЯБ) для Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України 

270000            
дол. США 

11.09.2015 -
10.09.2017 МЕВП     

              

534 3389 Агрорішення для малих і середніх агровиробників в Україні 917407        
дол. США 

01.10.2015 -
30.09.2017 Мінагрополітики     

              

535 3390 
Вдосконалення інфраструктури для поводження з 
радіоактивними відходами, реабілітації забруднених 
територій і зняття з експлуатації 

1453300       
євро 

30.11.2015 - 
30.11.2017 ДАЗВ     

              

536 3391 Глобальні послуги мережі консультативних центрів 
Education USA 

526039         
дол. США 

30.11.2015 - 
30.09.2018 МОН      

              

537 3392 Допомога у впровадженні цифрових адміністративних 
послуг 

72300            
євро 

01.02.2016-
31.12.2016 

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України 

    
              

538 3395 Щотижнева ТВ програма 285000             
євро 

30.12.2015 -
 29.12.2016 

Урядовий офіс з 
питань європейської 

інтеграції Секретаріату 
Кабінету Міністрів 

України 

    

              

539 3396 Централізоване опалення м. Тернополя – Програма 
корпоративного розвитку 

270000                     
євро 

21.12.2015-
31.12.2017 Тернопільська ОДА     

              

540 3397 Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця – 
Підтримка реалізації проекту 

284500          
євро 

25.01.2016 -
04.01.2018 Вінницька ОДА     

              

541 3398 Автоматична система оплати проїзду для м. Вінниця – 
Нормативно-правова база 

288750            
євро 

25.01.2016-
04.01.2018 Вінницька ОДА     

              

542 3400 Консультаційні послуги в рамках проекту “Реконструкція 
підстанцій у Східній Україні”  

926812                
євро 

12.11.2015 - 
30.11.2017 МЕВП       

              

543 3401 Проект сприяння академічній доброчесності в Україні 
(SAIUP) 

234248        
дол. США 

01.02.2016 -
31.12.2019  МОН     

              

544 3402 Впровадження системи управління відходами електричного 
та електронного обладнання (ВЕЕО) в Україні 

1200000              
євро 

17.02.2016 -
 16.11.2017 Мінрегіонбуд                   

545 3403 Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні 28260000               
шв. крон 

01.10.2014 - 
31.12.2017  Мінрегіонбуд      

              

546 3404 Зміцнення потенціалу Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини 

1869000           
дол. США 

28.04.2016 - 
31.12.2018 

Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 

України з прав людини 

    

              

547 3405 Прозорість і доброчесність публічного сектору України 3254973          
дол. США 

28.04.2016-
31.12.2018 

НАЗК; Мін'юст; 
Комітет з питань 

запобігання і протидії 
корупції Верховної 

Ради України 

    

              

548 3406 Київський міський транспорт: Київський метрополітен – 
покращення фінансової та операційної діяльності 

5352000        
грн. 

01.04.2016 - 
31.03.2017 КМДА     

              

549 3407 

Зміцнення потенціалу Міністерства аграрної політики та 
продовольства щодо реалізації нової національної Стратегії 
та плану дій розвитку сільського господарства та сільських 
територій  (2015-2020 роки) 

2994500               
євро 

01.02.2016 -
 31.08.2018 Мінагрополітики     

              

550 3411 Модернізація периметра ВП "Южно-Українська АЕС" 2109000               
євро 

19.11.2015 - 
30.11.2017 МЕВП     

              

551 3412 
Сприяння впровадженню заходів TAIEX: забезпечення 
логістичних послуг  та реалізація завдань із фінансового 
упрвління 

1400000             
євро 

01.08.2012 -
 31.07.2016 

Нацдержслужба, 
Мінфін       

              

552 3413 
Впровадження Електронної інтегрованої системи 
спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ) та Системи 
контролю за патогенами (СКП) в Україні   

162000              
дол. США 

01.03.2016 - 
31.07.2016  

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів  

    

              

553 3415 

Надання технічної допомоги зі зміцнення служб 
переливання крові в певних країнах за Надзвичайним 
президентським планом США з боротьби зі СНІДом 
(PEPFAR) 

418460        
дол. США 

01.04.2016-
31.03.2018  МОЗ     

              

554 3416 
Вдосконалення комунікації між внутрішньо переміщеними 
особами та громадянами, що опинилися під впливом 
конфлікту 

1999926       
кан. дол. 

08.03.2016-
30.07.2018 

Держкомтелерадіомовл
ення     

              

555 3417 
Підтримка діяльності Спільного технічного секретаріату 
спільної операційної програми «Україна – Румунія – 
Республіка Молдова 2007-2013» 

79949                  
євро 

16.03.2015 -
 30.09.2016 Одеська ОДА     

              

556 3418 Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (EU 
SURE), Проект технічної допомоги  EU SURE 

6824680                 
євро 

21.03.2016 -
 20.03.2019 МЕРТУ     
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557 3419 Допомога у поширенні національного превентивного 
механізму 

68000                
євро 

15.01.2016-
31.12.2016 

Уповноважений 
Верховної Ради 

України з прав людини 
    

              

558 3420 
Сприяння Інтернаціоналізації вищих навчальних закладів у 
країнах Східного партнерства через культурні та структурні 
перетворення 

253706                 
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

559 3421 GameHub: Співробітництво між університетами та 
підприємствами в сфері гральної індустрії в Україні 

600294                  
євро 

15.10.2015 -
 14.10.2018 МОН     

              

560 3422 Створення німецько-українського аграрного 
демонстраційного та навчального центру 

1800000                
євро 

15.02.2016 - 
31.12.2018 

Мінагрополітики; 
МОН     

              

561 3423 Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) 
(Компонент ІІІ) 

6150000     дол. 
США 

01.04.2016 - 
31.03.2020 

Центральна виборча 
комісія      

              

562 3424 

Обладнання для виявлення радіаційних матеріалів і 
радіоактивних речовин, захисту, знезаражування та 
дозиметрії для Мукачівського прикордонного загону 
Державної прикордонної служби України 

6657878       
норвезьских 

крон 

03.07.2015 - 
31.12.2017 ДАЗВ     

              

563 3425 
Зняття з експлуатації опромінювальних установок та 
забезпечення безпечного зберігання джерел іонізуючого 
випромінювання 

90000                   
євро 

26.10.2015 - 
30.06.2017 ДІЯРУ     

              

564 3426 
Розвиток соціальної інфраструктури у зв’язку зі 
збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб в 
Україні 

50700000                
євро 

01.02.2016 - 
31.12.2019  Мінрегіонбуд      

              

565 3427 
Зміцнення спроможності українських територіальних 
громад до прийняття внутрішньо переміщених осіб в 
Україні 

18000000              
євро 

01.08.2015 -
31.12.2019 

Мінрегіонбуд, 
Мінсоцполітики     

              

566 3428 Інтегрований розвиток міст в Україні 5850000              
євро 

03.12.2015 - 
31.12.2018 Мінрегіонбуд     

              

567 3429 Гендерні студії: Крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС 
країнах з різними традиціями 

321148             
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

568 3430 

Удосконалення поводження з радіоактивними відходами, 
які перебувають у законсервованих сховищах 
спецпідприємств Державної корпорації «Українське 
державне об’єднання «Радон» 

671000        
євро 

24.09.2014 -
23.09.2016 ДАЗВ     

              

569 3431 Канадсько-український проект з підтримки торгівлі та 
інвестицій (CUTIS) 

13461858     
кан. дол. 

09.02.2016 -
01.02.2021 МЕРТУ       

              

570 3432 Модернізація системи фізичного захисту енергоблока № 3 
Рівненської АЕС 

1847000        
євро 

19.11.2015 - 
30.11.2017 МЕВП     

              

571 3434 

Надання багатопрофільної невідкладної допомоги найбільш 
уразливим верствам населення у зоні конфлікту як на 
територіях, які контролюються та не контролюються урядом 
та з ускладненим доступом до неконтрольованої урядом 
території Донецької, Луганської областей Східної України, 
Україна 

4541728               
євро 

01.05.2016 -
 30.04.2017 

Донецька ОДА; 
Луганська ОДА     

              

572 3435 Проект комплексних навчань та тренувань з забезпечення 
готовності сил реагування 

200000          
дол. США 

11.09.2015 -
10.09.2019 СБУ, МЕВП, ДІЯРУ     

              

573 3436 Модернізація Інформаційно-кризового центру 
Держатомрегулювання 

400000             
дол. США 

11.09.2015 - 
10.09.2019 ДІЯРУ     

              

574 3440 Підтримка дотримання принципу верховенства права та 
захисту прав людини в законодавчій та судовій практиці 

48500              
євро 

15.01.2016-
31.12.2016 

Комітет Верховної 
Ради з питань 

європейської інтеграції 
    

              

575 3441 Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) 
(Компонент І) 

6150000            
дол. США 

01.06.2016 - 
31.03.2020 

Комітет Верховної 
Ради України у 

закордонних справах 
    

              

576 3442 
Наближення законодавства України в сфері сертифікації 
аеродромів/аеропортів та льотної придатності з 
відповідними нормами та стандартами ЄС 

1600000                 
євро 

18.07.2016 -
 17.04.2018 

Державна авіаційна 
служба України       

              

577 3445 
Програма технічної допомоги з розвитку інституційного 
потенціалу України у застосуванні законодавства та 
здійснення політики у сфері конкуренції 

2119656          
дол. США 

30.03.2016 -
30.03.2020 

Антимонопольний 
комітет України     

              

578 3446 Постачання технічного забезпечення ІТ, стандартного 
програмного забезпечення та додаткових матеріалів (ЛОТ 1) 

208055              
євро 

24.04.2016 -
 09.12.2016 

Державна служба 
України  з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 

    

              

579 3447 Біомедична інженерна освітня ініціатива Темпус в регіоні 
Східного партнерства  

189700              
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

580 3448 Підтримка при поводженні з радіоактивними відходами на 
промисловому комплексі "Вектор" 

1740200               
євро 

02.12.2015-
02.12.2018 ДАЗВ     
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581 3450 Підтримка природно-заповідних територій в Україні 14000000            
євро 

01.05.2016 -  
30.04.2022 Мінприроди     

              

582 3451 
Підтримка введення в експлуатацію, ліцензування та 
управління  централізованим сховищем відпрацьованих 
джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) 

325000       
фунтів 

стерлінгів 

11.03.2016-
31.03.2019  ДАЗВ     

              

583 3452 Механізм підтримки енергоефективності в Україні 299000                
євро 

19.02.2016 –
 19.11.2016 Мінрегіонбуд     

              

584 3453 Реформа освіти через обмін міжнародними знаннями  132400            
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2017 МОН                   

585 3454 

Посилення інституційної спроможності Антимонопольного 
комітету України щодо проведення ринкових досліджень та 
ефективного застосування конкурентного законодавства 
відповідно до стандартів ЄС 

1800000       
євро 

30.06.2016 - 
28.02.2019 

Антимонопольний 
комітет України        

              

586 3456 Проект реконструкції системи централізованого 
теплопостачання у м. Луцьк – Підтримка реалізації проекту 

470000           
євро 

15.12.2015-
31.12.2018 Волинська ОДА     

              

587 3457 Надання підтримки українcькому регулюючому органу 1850878           
євро 

29.06.2015 -
29.06.2018 ДІЯРУ     

              

588 3458 Налагодження психосоціальної підтримки та забезпечення 
психічного здоров’я в Україні 

2499867       
дол. США 

01.09.2015 - 
31.08.2017 Донецька ОВЦА     

              

589 3459 Надання допомоги населенню України, що постраждало 
внаслідок конфлікту 

4098817         
дол. США 

15.07.2016 -  
14.08.2017 

Луганська ОВЦА, 
Донецька ОВЦА     

              

590 3460 
Захист і допомога внутрішньо переміщеним особам і 
населенню, яке постраждало внаслідок конфлікту на Сході 
України 

500000           
євро 

01.04.2016 -
 30.09.2017 Луганська ОДА     

              

591 3461 Постачання лабораторного та іншого обладнання і 
витратних матеріалів (Лот 2) 

1360623            
євро 

20.02.2016 -
 19.02.2017 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів  

    

              

592 3462 

Сприяння порушеним конфліктом громадам для 
задоволення основних потреб і підвищення їх стійкості 
шляхом надання можливостей для забезпечення засобів до 
існування і зниження ризиків захисту  (Компонент 1: 
Допомога громадам, що страждають від конфлікту на Сході 
України, надаючи їм змогу пристосуватись через створення 
джерел існування та зменшення ризику для дітей;  
Компонент 2: Відновлення та ремонт шкіл у 11 областях 
України) 

1777500         
дол. США 

01.06.2016 - 
31.08.2017 

Компонент 1: Донецька 
ОВЦА, Компонент 2: 

МОН   
    

              

593 3465 

Допомога сім’ям, що постраждали від конфлікту на Сході 
України (Компонент 1: Допомога особам, що постраждали 
від конфлікту на Сході України; Компонент 2: Виконання 
ремонтних робіт в 13 пілотних “Вузлових школах”)  

2414716         
дол. США 

18.04.2016 - 
17.04.2017  

Компонент 1: 
Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо 

переміщених осіб 
України Компонент 2: 

МОН   

    

              

594 3466 
Захист найуразливішого населення, постраждалого від 
конфлікту на Донбасі, Східна Україна: відповідь на гострі 
потреби через мультисекторальну відповідь 

1200000            
євро 

01.06.2016-
31.12.2016 Луганська ОДА     

              

595 3467 Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність (DOBRE) 

50000000        
дол. США 

08.06.2016 - 
07.06.2021 Мінрегіонбуд     

              

596 3468 Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні 667650            
євро 

05.05.2016-
30.04.2018 

Адміністрація 
Президента України     

              

597 3469 Сприяння національному діалогу заради реформ, 
справедливості і розвитку 

6969350           
євро 

01.04.2015-
31.08.2018 

Адміністрація 
Президента України     

              

598 3470 Підтримка національного діалогу щодо реформ 140000             
євро 

01.01.2016-
31.12.2016 

Адміністрація 
Президента України     

              

599 3471 Створення установки для звільнення матеріалів від 
регулюючого контролю на ЧАЕС 

2552979            
євро 

18.12.2015 - 
17.09.2017 ДАЗВ     

              

600 3472 Відповідь на загрози соціальній безпеці внаслідок конфлікту 76700              
євро 

22.04.2016 -
31.12.2016 Мінсоцполітики     

              

601 3473 Запасні частини та витратні матеріали для установки 
спалювання на Запорізькій АЕС 

34300             
євро 

01.08.2016  - 
01.03.2017 МЕВП     

              

602 3474 Підвищення енергоефективності обертів бюджетної сфери 
міста Івана-Франківська 

1470000           
євро 

15.08.2016 -
31.12.2018 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

603 3476 Підтримка інституцій у розбудові структур реформ в 
Україні – Команди підтримки реформ 

400000            
євро 

01.09.2016 -
01.03.2017 Мінфін     
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604 3477 Підтримка у підвищенні безпеки перевезення небезпечних 
вантажів мультимодальним транспортом України 

1200000                
євро 

15.08.2016 -
 15.05.2018 Мінінфраструктури     

              

605 3478 Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні 
(UTEMA) 

997173             
дол. США 

16.05.2016 -
 15.05.2018  МОН      

              

606 3481 Стратегічна Група Радників з підтримки реформ в Україні 2000000            
євро 

16.08.2016-
31.03.2018 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України     

              

607 3482 Зміцнення потенціалу Антимонопольного комітету України 
в сфері конкуренції 

150000            
євро 

19.02.2016-
18.02.2019 

Антимонопольний 
комітет України     

              

608 3483 Захист прав людини через покращення доступу до правової 
допомоги 

1500000          
кан. дол. 

02.03.2015- 
31.05.2017 Мін'юст     

              

609 3484 Екстрений захист і підтримка зимування населення, що 
постраждало від конфлікту в Східній Україні 

3000000          
дол. США 

08.04.2015 - 
08.02.2017 Донецька ОВЦА     

              

610 3485 
Ініціатива з протидії корупції та підвищення фіскальної 
прозорості в енергетичному секторі в Україні (Прозора 
енергетика) 

1298989        
дол. США 

15.06.2016 –
 14.12.2018  

Адміністрація 
Президента України      

              

611 3486 Створення сучасної магістерської програми в галузі 
інформаційних систем  

356806                  
євро 

15.10.2015 -
 14.10.2018 МОН     

              

612 3487 ТАМЕ:Навчання на медичних помилках  243302                
євро 

15.10.2015 -
 14.10.2018 МОН     

              

613 3488 Допомога Україні у процесі впровадження реформ у секторі 
енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань України 

2229950                
євро 

20.06.2016 - 
19.12.2018 МЕВП     

              

614 3489 Розвиток міського пасажирського транспорту в містах 
України 

499890                 
євро 

20.06.2016 -
31.12.2017 Мінінфраструктури      

              

615 3490 Модернізація автодорожньої мережі і поліпшення безпеки 
дорожнього руху в Україні 

1135000               
євро 

10.12.2015 - 
10.12.2018 Мінінфраструктури      

              

616 3491 Покращення зв’язку осіб, у яких нещодавно виявлено ВІЛ-
інфекцію, зі спеціалізованими послугами в Україні 

746371             
дол. США 

30.09.2013 -
 29.03.2017 МОЗ     

              

617 3492 Підтримка реалізації національної стратегії розвитку 
громадського суспільства 

65000          
євро 

05.04.2016 -
31.12.2016 

Адміністрація 
Президента України     

              

618 3493 Свобода медіа в Україні 379564              
євро 

01.01.2016 -
31.12.2017 

Держкомтелерадіомовл
ення      

              

619 3494 Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з 
відновлення та розбудови спроможностей 

3200000          
дол. США 

20.09.2016 -
03.06.2019 

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішнього 

переміщених осіб 
України 

    

              

620 3495 Підтримка стабілізації громад на Донбасі, що зазнали 
наслідки конфлікту на Донбасі 

1100000         
дол. США 

20.03.2016 - 
19.03.2017 

Донецька ОВЦА; 
Луганська ОВЦА     

              

621 3496 
Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні 
умов для застосування європейської моделі ринку послуг 
залізничного транспорту України 

1600000             
євро 

14.09.2016 -
 13.06.2018 Мінінфраструктури     

              

622 3497 

Консультаційні послуги для «Програми модернізації та 
реконструкції муніципальної інфраструктури м. Чернівці – 
Україна» (супровідний захід для проекту «Проект 
муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 
1») (реєстр. № KfW 2020 61 737)» 

3000000           
євро 

07.06.2016 - 
06.06.2020 Чернівецька ОДА     

              

623 3498 
Створення мережі та інфраструктури підтримки 
молодіжного інноваційного підприємництва на платформі 
фаблабів “FabLab” 

193820               
євро 

15.10.2015 -
 14.10.2018 МОН     

              

624 3499 Покращення якості та стійкості медикаментозного 
підтримуючого лікування в Україні 

1250000         
дол. США 

01.02.2016 - 
31.01.2021  МОЗ     

              

625 3505 Підтримка реалізації німецького фінансового 
співробітництва з Україною 

512000            
євро 

01.11.2016 - 
01.11.2018 Мінфін     

              

626 3506 Нові сенсорні матеріали та детектори для реєстрації 
тонізуючого випромінювання 

358500                
євро 

10.02.2016-
09.02.2019 МОН                    

627 3508 eTwinning Plus 187000                
євро 

01.01.2016 -
 31.12.2016 МОН     

              

628 3509 

Залучення широкого кола суб’єктів громадянського 
суспільства з регіонів України до громадської підтримки, 
просування та моніторингу реформ (Просування реформ в 
регіони) 

1939189                
євро 

09.06.2016 -
 08.06.2019 

Урядовий офіс з 
питань європейської 

інтеграції 
    

              

629 3510 Міжнародні партнерства задля стабільності фінансового 
сектору (IP-FSS) 

2204500        
дол. США 

17.12.2015 - 
01.03.2017  

Нацкомісія з цінних 
паперів та фондового 

ринку; НБУ 
    

              

630 3511 Енергоефективність в будівлях бюджетної сфери у місті 
Чернівцях 

3000000             
євро 

06.07.2016 -
31.12.2018 Чернівецька ОДА     
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631 3512 “ЕаП Коннект”- Зовнішня акція Європейського Союзу 2275000       
євро 

01.07.2015 -
 30.06.2020 МОН     

              

632 3513 Програма ефективної та відповідальної політики (U-RAP) 
(Компонент ІІ) 

5700000        
дол. США 

01.04.2016 - 
31.03.2020 

За підтримки Комітету 
Верховної Ради 

України у закордонних 
справах 

    
              

633 3514 Підтримка діагностики, моніторингу та переслідування 
корупції в Україні 

193400           
євро 

16.09.2016 -
31.12.2017 НАЗК     

              

634 3515 Підтримка вдосконалення системи виконання судових 
рішень 

35000           
євро 

21.03.2016 -
31.12.2016 Мінюст      

              

635 3517 
Пілотний проект – Детальна розробка поводження 
вилучених радіоактивних джерел зі сховищ колодязного 
типу в Україні 

105000           
євро 

15.11.2016 - 
30.11.2018 ДАЗВ      

              

636 3519 Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 
послугах (TAPAS) 

18500000        
дол. США 

04.08.2016 - 
03.08.2021 

МЕРТУ; Державне 
агентство з питань 

електронного 
урядування України 

    
              

637 3521 Вивчення правової та комерційної життєздатності аграрних 
розписок та їх реалізації 

72600              
євро 

24.09.2015 -
28.02.2017 Мінагрополітики                   

638 3523 Трансформація фінансового сектору в Україні (FST) 23157418   дол. 
США 

28.10.2016 - 
27.12.2020 

Національна комісія з 
цінних паперів та 
фондового ринку 

    
              

639 3524 Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в 
Україні 

20597270    
дол. США 

07.09.2016 - 
31.07.2020 Мінагрополітики     

              

640 3527 
Створення комплексної системи надання допомоги 
вимушеним переселенцям із зони АТО та громаді 
м. Бердянськ 

1337535              
євро 

04.09.2015 -
 03.12.2017 Запорізька ОДА     

              

641 3528 Кредитування сільськогосподарських виробників 4998995            
дол. США 

25.08.2016-
24.08.2020  

Нацкомісія, що 
здійснює державне 

регулювання у сфері 
ринків фінпослуг 

    
              

642 3529 
Надання консультацій Україні з питань аграрної торгівлі – в 
рамках Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону 
вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною 

1140533            
євро 

01.01.2016 - 
31.12.2018 Мінагрополітики     

              

643 3530 Економічні можливості постраждалим від конфлікту 
(ЕОРАС) 

1470030             
дол. США 

29.08.2016 -
28.08.2018  

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо 

переміщених осіб 
України 

    

              

644 3531 
Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій 
щодо реформування сектору цивільної безпеки України 
(2015-2016 рр.) 

1080000        
євро 

01.12.2015 - 
31.07.2017 

МВС; Генпрокуратура; 
НАБУ; НАЗК; 

Державна фіскальна 
служба 

    
              

645 3532 
Сприяння впровадженню заходів TAIEX: забезпечення 
логістичних послуг та реалізація завдань із фінансового 
управління 

1550000           
євро 

01.08.2016 -
 31.07.2018 

Нацдержслужба, 
Мінфін       

              

646 3533 Фізичний захист Хмельницької АЕС 207919          
євро 

14.11.2016 -
30.08.2017 МЕВП      

              

647 3535 
Технічна підтримка Міністерства з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
України 

411328        
грн. 

01.11.2016 -
31.12.2016  

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо 

переміщених осіб  

    

              

648 3536 Рада за Європу: Зміцнення спроможності та потенціалу 
Верховної Ради України 

1449275            
дол. США 

17.06.2016 -
31.05.2018 Верховна Рада України     

              

649 3538 Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених 
осіб в Україні 

2000000      
євро 

28.11.2016 -
31.12.2017 

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо 

переміщених осіб 
України 

    

              

650 3539 
Підрозділ трансферу знань – від обміну ноу-хау прикладних 
досліджень і підприємницьких технологій до розробки 
міждисциплінарних навчальних програм 

610767                
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2016 МОН     

              

651 3540 Програма "Єдина громада" в Україні 1143670            
дол. США 

19.09.2016 - 
18.09.2018  

Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 

України з прав людини 

    
              

652 3541 Впровадження єдиної системи санітарно-епідеміологічного 
моніторингу та спостереження за захворюваннями в Україні 

1280239                
дол. США 

26.07.2016 - 
02.04.2019 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 
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653 3542 Допомога правничим школам з просування прав людини 50000            
євро 

02.06.2015-
31.12.2016 МОН     

              

654 3543 Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини 81000               
євро 

04.03.2016 -
31.12.2016 МОН     

              

655 3544 Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки 
реформ в Україні – Офіс Реформ 

411255             
євро 

06.12.2016-
06.08.2017 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України     

              

656 3545 

Програма співпраці з метою підвищення безпеки та 
стійкості АЕС НАЕК Енергоатом до зовнішніх 
екстремальних впливів: Створення системи моніторингу 
технічного стану будівель і споруд АЕС на основі сучасних 
методів  та технологій (U1.05/12) – Україна+G858 

1470850             
євро 

17.11.2015 - 
16.11.2018 МЕВП     

              

657 3546 Екологічна освіта для Білорусі, Росії та України  276718           
євро 

01.12.2013 - 
30.11.2017 МОН     

              

658 3550 Збереження, посилення та управління запасами вуглецю та 
біорізноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження 

4863955               
дол. США 

06.02.2015-
31.12.2018 Мінприроди; ДАЗВ      

              

659 3551 Реагування в умовах надзвичайної ситуації, в якій 
опинилося населення України, що зазнає впливу конфлікту 

1500000                  
дол. США 

09.06.2016 -
08.06.2017 

Донецька ОВЦА, 
Луганська ОВЦА     

              

660 3552 

Діяльність представництва Спільного технічного 
секретаріату програми прикордонного співробітництва   
«Польща – Білорусь – Україна»  2014-2020 рр.» 
Європейського інструменту сусідства у м. Львові, Україна 

183900            
євро 

20.12.2016 - 
19.12.2017 

Львівська ОДА, 
Волинська ОДА, 

Закарпатська ОДА, 
Івано-Франківська 

ОДА, Тернопільська 
ОДА, Рівненська ОДА 

    

              

661 3553 Модернізація системи централізованого теплопостачання 
міста Тернополя 

2792248               
євро 

30.11.2016 -
31.10.2018 Тернопільська ОДА      

              

662 3554 

U-LEAD з Європою: програма для України з розширення 
прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку (Компонент 2 “Створення центрів надання 
адміністративних послуг та підвищення поінформованості 
населення про місцеве самоврядування” (початкова фаза)) 

40102600                
шв. крон 

01.10.2016 -
31.12.2017 Мінрегіонбуд     

              

663 3555 Проект централізованого теплопостачання міста Луцьк – 
Програма корпоративного розвитку  

300000              
євро 

02.03.2016-
01.03.2018 Волинська ОДА     

              

664 3557 Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту 
громаді м. Кремінна 

1756961             
євро 

16.12.2016 -
 15.06.2018 

Луганська 
ОДА, Луганська ОВЦА     

              

665 3558 
Поєднуючи інновації, проблеми здоров’я та суспільний 
вимір: розбудова освітнього потенціалу у країнах 
Східнєвропейського сусідства 

299244            
євро 

15.10.2015 -
 14.10.2018 МОН     

              

666 3559 Аграрна політика ЄС 37632            
євро 

01.09.2016 -
 31.08.2019 МОН     

              

667 3560 Реконструкція та модернізація системи централізованого 
теплопостачання міста Івано-Франківськ  

3600000              
євро 

02.08.2016 -
31.12.2017 

Івано-Франківська 
ОДА     

              

668 3561 Технологія для надійної ідентифікації радіоактивних 
матеріалів по спектрометричним даним 

218500                 
євро 

05.04.2016-
04.04.2019 МОН      

              

669 3562 Підтримка електронного урядування для децентралізації в 
Україні (EGOV4UKRAINE) 

54000000       
шв. крон 

01.11.2016 -
31.10.2020  

Державне агентство з 
питань електронного 
урядування України  

    
              

670 3563 Технічне співробітництво з фондом гарантування вкладів 
фізичних осіб – Стадія 2 Підтримка 

1993118                  
євро 

13.12.2016-
13.12.2018 Мінфін     

              

671 3564 Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» 22000000                    
дол. США 

01.10.2016 - 
30.09.2021 МЗС     

              

672 3565 Більш широке висвітлення європейської інтеграції у 
викладанні та наукових дослідженнях 

46440                
євро 

01.09.2016 -
 31.08.2019 МОН     

              

673 3566 Управління проектами ЄС 32928                 
євро 

01.09.2016 -
 31.08.2019 МОН     

              

674 3567 Україна - ЄС: транскультурні порівняння в освітніх 
дослідженнях 

38976               
євро 

01.09.2016 -
 31.08.2019 МОН     

              

675 3568 Гармонізація дипломної освіти, пов’язаної з водними 
ресурсами 

628900               
євро 

15.10.2015 -
 14.10.2018 МОН     

              

676 3569 Завершення будівництва метрополітену м. Дніпропетровськ 
– Електронний квиток 

169725            
євро 

06.04.2015-
02.10.2017 Дніпропетровська ОДА     

              

677 3571 
Розробка концепції веб-сайту для реєстрації, аналізу, 
звітування та координації міжнародної технічної допомоги, 
що надається Уряду України 

18075          
євро 

31.12.2015 -
31.03.2016 МЕРТУ     

              

678 3572 Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту 1078358        
євро 

01.12.2013 -
 31.08.2017 МОН     
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679 3573 Рамка кваліфікації в галузі наук про навколишнє 
середовище для українських університетів 682551      євро 01.12.2013 -

 30.11.2017 МОН     
              

680 3574 

Підтримка участі України в програмі ЄС Горизонт 2020  – 
Рамкова програма з наукових досліджень та інновацій 
(2014-2020), включаючи частину щорічного внеску за участь 
у 2015 та 2016 роках за програмою ЄС відповідно до Угоди 
між Україною та ЄС 

1000000       
євро 

15.12.2016 -
 14.12.2018 МОН     

              

681 3575 
Розробка нормативних документів верхнього рівня щодо 
забезпечення безпеки при знятті з експлуатації ядерних 
установок 

977600       
норв. крон 

15.12.2016 -
31.12.2018  ДІЯРУ      

              

682 3576 
Перегляд нормативного документа «Правила ядерної та 
радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних 
матеріалів» 

546200       
норв. крон 

15.12.2016 - 
31.12.2018  ДІЯРУ      

              

683 3577 
Розробка національного нормативного документа щодо 
радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого 
випромінювання 

621400           
норв. крон 

15.12.2016 - 
31.12.2018  ДІЯРУ      

              

684 3578 Допомога Україні у розробці Плану дій щодо протидії 
відмиванню коштів та фінансування тероризму 

50000               
євро 

20.02.2017-
31.12.2017 Держфінмоніторинг     

              

685 3579 

Впровадження кращого європейського досвіду з метою 
посилення інституційного потенціалу Секретаріату  
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
для захисту прав і свобод людини 

1500000              
євро 

03.01.2017 -
 02.01.2019 

Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 

України з прав людини 

    

              

686 3580 Надзвичайна кредитна програма для відновлення України: 
підтримка впровадження програм для кінцевих бенефіціарів  

2674400                
євро 

01.09.2015-
31.08.2018 Мінрегіонбуд     

              

687 3581 Україна: Енергоатом – сталий корпоратвиний розвиток  492000               
євро 

01.02.2017 - 
31.07.2018 МЕВП      

              

688 3582 Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні 15840000           
євро 

15.12.2016 -
 14.12.2019 

Комітет з питань 
запобігання і протидії 

корупції Верховної 
Ради України; НАБУ; 
НАЗК; Національне 
агентство України з 
питань виявлення, 

розшуку та управління 
активами, одержаними 

від корупційних та 
інших злочинів; 

Держфінмоніторинг 

    

              

689 3584 Впровадження проекту енергозбереження в закладах 
шкільного та дошкільного виховання м. Добропілля 

590000             
євро 

21.09.2016-
30.11.2017 Донецька ОДА     

              

690 3585 
Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення і 
прибудови, розташованих на території міської лікарні по 
віл. Мечнікова, 14 в м. Курахове 

470000         
євро 

21.09.2016-
30.11.2017 Донецька ОДА     

              

691 3586 

Енергозберігаючий проект у двох навчальних закладах 
(Вугледарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Вугледарської міської ради Донецької області, 
Вугледарський навчально-виховний комплекс «МРІЯ»; 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад Вугледарський міської ради Донецької 
області) 

600000            
євро 

21.09.2016-
30.11.2017 Донецька ОДА     

              

692 3587 Впровадження проекту енергозбереження вм. Слов’янськ  580000           
євро 

21.09.2016-
30.11.2017 Донецька ОДА     

              

693 3589 Надання допомоги в знятті з експтуатації та поводженні з 
РАВ ЧАЕС 

241000              
євро 

20.02.2017 - 
31.12.2017 ДАЗВ     

              

694 3590 Підвищення інвестиційної привабливості України та 
конкурентоспроможності регіонів  

3600000  
польських 

злотих 

01.06.2016-
31.12.2017  МЕРТУ; Мінрегіонбуд     

              

695 3591 Розробка нових катодів для стабільних та безпечних літій-
сірчаних акумуляторів 

126000            
євро 

15.11.2016-
15.11.2019 МОН     

              

696 3593 Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря –
 Фаза ІІ (EMBLAS-II) 

2723800              
євро 

01.04.2014 -
31.05.2018 Мінприроди     

              

697 3594 Створення безпечного середовища для дітей та їхніх сімей 
на Сході Україні 

1310000                   
євро 

01.05.2016 - 
31.03.2017 

Донецька ОДА, 
Донецька ОВЦА     

              

698 3595 Підтримка створення системи контролю державної 
допомоги в Україні 

299800                 
євро 

06.02.2017 -
 01.12.2017 

Антимонопольний 
комітет України     

              

699 3596 
Завершення будівництва метрополітену в м. 
Дніпропетровськ – Підтримка реалізації проекту та 
закупівель за проектом 

500000                
євро 

06.09.2013-
31.03.2017 Дніпропетровська ОДА     

              

700 3597 
Проект зміцнення науково обґрунтованої розробки 
державної політики на основі освітньої статистики та 
аналітики 

340000           
дол. США 

24.01.2017-
24.01.2019 МОН     
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701 3598 
Енергоззберігаючий проект у медичному закладі (Міська 
центральна лікарня (дитяче відділення, будівля поліклініки) 
і вуличному освітленні (138 вулиць) 

590000               
євро 

21.09.2016-
30.11.2017 Донецька ОДА     

              

702 3599 Допомога у впровадженні цифрових адміністративних 
послуг 

85500               
євро 

01.02.2017-
31.12.2017 

Державне агенство з 
питань електронного 
урядування України 

    
              

703 3600 Проект сприяння розвитку публічної дипломатії України 299783          
дол. США 

01.10.2016-
31.12.2017 МЗС       

              

704 3602 
Методологія підготовки висококваліфікованих інженерів 
магістерського рівня в галузі проектування та розроблення 
сучасних промислових інформаційних систем 

156059                
євро 

01.12.2013 - 
31.05.2017 МОН     

              

705 3603 Створення мультидисциплінарних інноваційних центрів 
розвитку віртуальних лабораторій в біології та медицині 

186437                 
євро 

01.12.2013 - 
30.11.2017 МОН     

              

706 3604 Програмне забезпечення (COMSY-WIS) для технічного 
обслуговування, орієнтованого на надійність (ТООН) 

50000                
євро 

27.12.2016 - 
27.06.2017 МЕВП     

              

707 3605 

Обладнання для аварійного реагування на спеціалізованих 
підприємствах Державної корпорації «Радон» і для 
реабілітації місць зберігання радіоактивних відходів 
U4.01/12BD частина ІІ 

3349052                   
євро 

02.03.2017 - 
31.12.2017 ДАЗВ     

              

708 3606 Громадський пояс Донбасу 657707                
євро 

01.07.2016-
01.07.2018 

Донецька ОДА, 
Донецька ОВЦА;  
Луганська ОДА, 
Луганська ОВЦА 

    
              

709 3610 «DemoUkrainaDH – Тернопіль» 300000                 
євро 

21.12.2016-
30.11.2017 Тернопільська ОДА     

              

710 3611 Програма з комунікації реформ в Україні 662808       дол. 
США 

17.02.2017 - 
16.08.2017  

За підтримки 
Секретаріату Кабінету 

Міністрів України 
    

              

711 3613 
Фінансовий сектор Європейського Союзу як рушій сталого 
розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи 
мережевої економіки  

28224                   
євро 

01.09.2016 - 
31.08.2019 МОН     

              

712 3614 Удосконалення дозиметричної лабораторії вторинних 
еталонів (SSDL) для дозиметрії променевої терапії 

425600                
євро 

01.12.2014 -
31.12.2017 МЕРТУ      

              

713 3615 Енергозберігаючий проект у двох закладах освіти (ДНЗ № 1, 
2) у м. Кремінна 

210000                 
євро 

21.09.2016 -
30.11.2017 

Луганська ОДА; 
Луганська ОВЦА     

              

714 3616 Заходи підтримки Федерального міністерства внутрішніх 
справ Німеччини на користь німецької меншини в Україні  

2576394                   
євро 

01.04.2015 - 
31.12.2018 Мінкультури     

              

715 3617 Програма раннього відновлення України: підтримка 
впровадження програми кінцевими бенефіціарами 

3000000                   
євро 

01.02.2017 - 
30.07.2019 Мінрегіонбуд     

              

716 3618 Подальша підтримка реформи державних та комунальних 
ЗМІ 

80000             
євро 

17.03.2017 - 
31.12.2017 

Держкомтелерадіомовл
ення      

              

717 3619 Проект розвитку потенціалу суспільного мовника в Україні 115058880   
японських ієн 

26.12.2016 - 
21.12.2017 

Держкомтелерадіомовл
ення      

              

718 3620 

Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом 
запровадження системи забезпечення якості третього рівня 
вищої освіти у відповідності до Європейських вимог 
(С3QA) 

120963             
євро 

15.10.2016 - 
14.10.2019  МОН      

              

719 3621 

Підтримка ГВП в ПАТ «Укртрансгаз» за рахунок коштів 
Цільового фонду ІІ Європейської Комісії та Світового банку 
з надання консультацій з питань державної політики щодо 
реформування газової галузі України та інфраструктурної 
підтримки модернізації  газотранспортної системи» 

1047619           
євро 

06.06.2017-
31.07.2018 МЕВП        

              

720 3623 Он-лайн навчання членів виборчих окмісій та просвіта 
виборів щодо виборів у місцевих громадах  

37500               
євро 

09.06.2017 - 
31.12.2017  

Центральна виборча 
комісія      

              

721 3624 Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали 
наслідків конфлікту на Донбасі 

965125           
дол. США 

20.03.2017 - 
19.03.2018 

Донецька ОВЦА, 
Луганська ОВЦА     

              

722 3625 Інноваційне викладання та вивчення європейських студій  202839                
євро 

01.12.2013 - 
30.11.2017 МОН      

              

723 3626 

Інтегрована автоматизована система радіаційного 
моніторингу навколишнього середовища на спеціалізованих 
підприємствах Державної корпорації «Українське державне 
об’єднання «Радон» 

2601355               
євро 

02.01.2017 -
 16.09.2018 ДАЗВ     

              

724 3627 Зміцнення громадської довіри (UCBI - II) 51692208       
дол. США 

11.04.2017 - 
09.04.2019  

Міністерство з питань 
тимчасово окупованих 

територій та 
внутрішньо 

переміщених осіб 
України 
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725 3628 Оператор газотранспортної системи України/Підтримка 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості  

198050            
дол. США 

20.03.2017- 
30.11.2017 МЕВП     

              

726 3630 

Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і 
системи управління/поліпшення якості лабораторій 
Міністерства охорони здоров’я України, покращення 
використання стратегічної інформації та розбудова 
потенціалу громадської охорони здоров’я в рамках 
Надзвичайної ініціативи Президента США з надання 
допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR) 

599927       дол. 
США 

30.09.2016  - 
29.09.2021 МОЗ     

              

727 3633 Екологічна політика і право ЄС 44800               
євро 

01.09.2016 - 
31.08.2019  МОН     

              

728 3634 Підтримка стратегічних комунікацій та інформування щодо 
реформи державного управління в Україні 

282000            
євро 

19.05.2017 -
 18.11.2018 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України        

              

729 3635 Підтримка впровадження Концепції посад фахівців з питань 
реформ 

284245             
євро 

25.05.2017 - 
24.01.2019 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України        

              

730 3636 Місцевий розвиток, орієнтований на громадськість – етап ІІІ 23800000               
євро 

01.04.2014 -
 30.09.2017 Мінрегіонбуд     

              

731 3637 Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав 
людини в Україні 

4280822        
дол. США 

01.04.2017 - 
31.03.2022 Мінмолодьспорту      

              

732 3638 Зміцнення професіоналізму адвокатів в Україні 1100000             
дол. США 

01.03.2017 -
30.09.2018 Мін'юст     

              

733 3641 Допомога у забезпеченні принципів верховенства права та 
прав людини у законодавчій та судовій практиках 

45000            
євро 

05.05.2017 -
31.12.2017 

Комітет Верховної 
Ради України з питань 
європейської інтеграції 

    
              

734 3642 Удосконалення практико-орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і навчання 

349076        
євро 

15.10.2016 -
 14.10.2018 МОН     

              

735 3643 Посилення аварійної готовності до реагування в Україні 610300           
норв. крон 

29.06.2017 - 
30.06.2019 ДІЯРУ     

              

736 3644 Нормативне регулювання України у сфері оцінки загроз 
2017 

399700         
норв. крон 

29.06.2017 -
31.03.2018 ДІЯРУ     

              

737 3645 Розробка вимог до структури та змісту протиаварійної 
документації АЕС 

637000        
норв. крон 

29.06.2017 - 
30.06.2019 ДІЯРУ     

              

738 3646 
Розробка керівництва з оцінки культури безпеки і людських 
та організаційних факторів під час аналізу досвіду 
експлуатації 

335000           
норв. крон 

29.06.2017 - 
28.02.2019 ДІЯРУ     

              

739 3647 
Вдосконалення національної системи підготовки в галузі 
поводження з радіоактивними відходами, зняття з 
експлуататції та реабілітації забруднених територій 

988422         
євро 

20.12.2016 -
 20.12.2019 ДАЗВ     

              

740 3650 Україна: Консультант зі зняття з експлуатації за Прогрмаою 
підвищення безпеки атомних електростанцій 

74575           
євро 

01.06.2017-
31.08.2017 МЕВП     

              

741 3652 Визначення школи, завданої довкіллю на сході України 67300              
євро 

02.03.2017-
31.12.2017 Мінприроди     

              

742 3656 Проект з енергоефективності у м. Житомир 15100000      
швейц. франків 

07.05.2015 - 
31.07.2019 Мінрегіонбуд     

              

743 3657 Відновлення управління та сприяння примиренню у 
постраждалих від кризи громадах України 

13942112             
дол. США 

24.04.2015-
31.01.2018 

Донецька ОДА, 
Луганська ОДА     

              

744 3658 Підтримка заходів захисту, які здійснюються з метою 
боротьби з африканською чумою свиней (АЧС) в Україні 

224500       
євро 

01.01.2017- 
31.12.2017 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 

    

              

745 3659 Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення 
посади омбудсмена 

93671           
євро 

15.10.2015 - 
14.10.2018 МОН     

              

746 3662 

Впровадження автоматизованої системи інтелектуального 
відеоконтролю в автомобільному пункті пропуску "Нова 
Гута - Нові Яриловичі" на білорусько-українському кордоні 
(IVCO) 

800000              
євро 

01.04.2017-
31.03.2019 

Державна фіскальна 
служба України     

              

747 3663 Підтримка вдосконалення системи виконання судових 
рішень 

35000          
євро 

13.04.2017 - 
31.12.2017 Мін'юст     

              

748 3665 Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в 
Україні  

21650000     
данських крон 

01.09.2015 - 
28.02.2019 Мін'юст, ГПУ     

              

749 3666 Зміцнення управління державними ресурсами 3030661           
євро 

28.08.2017 - 
30.06.2019 

Нацдержслужба, 
Мінфін       

              

750 3667 

Підтримка органів влади України в розробці законодавчих 
та адміністративних засад для запровадження систем 
раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю і 
дітей, які мають ризики отримати інвалідність 

1300000             
євро 

11.05.2017 -
11.05.2019 Мінсоцполітики     
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751 3668 Програма відновлення та розбудови миру (відновлення 
життєво важливої інфраструктури) 

2600000             
дол. США 

01.03.2016 - 
31.10.2017 

Донецька ОВЦА, 
Луганська ОВЦА     

              

752 3669 Економічне відновлення та відбудова життєво важливої 
інфраструктури у східному регіоні України 

1005175       
дол. США 

01.03.2017 - 
28.02.2018 

Донецька ОВЦА, 
Луганська ОВЦА     

              

753 3670 Проект реконструкції системи централізованого 
теплопостачання у  м. Луцьк 

4000000              
євро 

15.05.2017-
31.12.2019 Волинська ОДА     

              

754 3671 Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки 
реформ в Україні – Команди підтримки реформ 

2000000              
євро 

21.12.2016-
01.09.2018 

МЕРТ, Мінфін, 
Мінрегіонбуд     

              

755 3672 Створення центрів компетенції з розвитку круїзного 
туризму в Чорноморському регіоні 

299028               
євро 

01.12.2013 -
 30.11.2017 МОН     

              

756 3673 Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні 1012990               
євро 

12.05.2015 -
 31.12.2017 Мін'юст     

              

757 3674 

Інформаційне управління, побудова карт і оцінка підтримки 
з метою планування допомоги та постачання в областях 
підвищеної потреби вздовж контактної лінії в Східній 
Україні 

400000             
дол. США 

01.03.2017  - 
30.09.2017 Луганська ОВЦА     

              

758 3675 
Україна: Зниження ризиків та підвищення обізнаності про 
АЧС (Африканська лихоманка свиней) - Фаза 2 закупівля 
обладнання 

190617            
євро 

01.09.2017-
29.09.2017 

Державна служба 
України з питань 

безпечності харчових 
продуктів та захисту 

споживачів 

    

              

759 3365 Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та 
впровадження Європейської практики 

22848             
євро 

01.09.2015-
31.08.2018 МОН     

              

760 без 
реєстрації 

Підтримка у розробці та впровадженні ризик-орієнтованих 
методик експлуатаційного неруйнівного контролю металу 
обладнання та трубопроводів 

1904883                           
євро   За інформацією 

Міненерговугілля     
              

761 без 
реєстрації 

Впровадження методологій адаптації та підтримки 
оперативного ймовірностного аналізу безпеки на АЕС 
України 

1248500        
євро   За інформацією 

Міненерговугілля     
              

762 без 
реєстрації 

Підвищення безпеки АЕС за рахунок поглибленого 
розуміння впливу "Людського чинника" 875730      євро   За інформацією 

Міненерговугілля     
              

763 без 
реєстрації 

Вдосконалення управління культурою безпеки в НАЕК 
"Енергоатом" та на АЕС України 

800000       
євро   За інформацією 

Міненерговугілля     
              

764 без 
реєстрації 

Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в 
Україні 

1600000             
євро   

За інформацією 
Державного агенства 
автомобільних доріг 

України 
    

              

765 без 
реєстрації 

Удосконалення поводження з радіоактивними відходами, 
які перебувають у законсервованих сховищах 
спецпідприємств Державної корпорації "Українське 
державне об'єднання "Радон" 

750000           
євро   

За інформацією 
Державного агенства  
України з управління 
зоною відчудження 

    

              

766 без 
реєстрації 

Експертна місія на тему "Процедури набуття державою прав 
власності на об'єкти для суспільних потреб, які перебувають 
у приватній власності. Досвід країн ЄС" 

вартість 
Фондом 

держмайна не 
зазначена 

  За інформацією Фонду 
держмайна     

              

767 без 
реєстрації 

Експертна місія "Ознайомлення з європейськими моделями 
корпоративного управління, які можуть бути реалізовані на 
держпідприємствах" 

вартість 
Фондом 

держмайна не 
зазначена 

  За інформацією Фонду 
держмайна     

              

768 без 
реєстрації 

Семінар "Вивчення європейського досвіду щодо контролю з 
боку держави над забезпеченням підвищення ефективності 
діяльності підприємств, що приватизуються" 

вартість 
Фондом 

держмайна не 
зазначена 

  За інформацією Фонду 
держмайна     

              

769 без 
реєстрації 

Приватизація об'єктів паливно-енергетичного комплексу: 
проект з надання експертної підтримки щодо процесу 
підготовки до продажу 

вартість 
Фондом 

держмайна не 
зазначена 

  За інформацією Фонду 
держмайна     

              

770 без 
реєстрації 

Usaid -фінансування зростання/замовлення на роботу № 
18:приватизація державних підприємств в Україні 
(додаткова Угода до меморандуму) 

вартість 
Фондом 

держмайна не 
зазначена 

  За інформацією Фонду 
держмайна 
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