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 №   на №    від  

        

Момотенко Юрій 

  
Про надання публічної інформації 
 

У відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації в межах 
повноважень повідомляємо таке. 

Результати піврічних та річних моніторингів проєктів міжнародної технічної 
допомоги, бенефіціаром яких є Волинська обласна державна адміністрація, 

оприлюднюються на офіційному сайті облдержадміністрації за таким шляхом 
розміщення: Головна/ОДА/Органи влади/Структурні підрозділи 
облдержадміністрації/Департамент зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з 
питань туризму і курортів/Міжнародна технічна допомога/Результати моніторингу 
проєктів МТД за посиланням https://voladm.gov.ua/category/rezultati-monitoringu-

proyektiv-mtd/1/. Звіт щодо річного моніторингу за 2020 рік буде розміщено до 
30 січня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги». 

Окрім цього, рішенням обласної ради від 31 травня 2018 року № 20/8 було 
затверджено Регіональну програму розвитку міжнародного і транскордонного 
співробітництва на 2018-2021 роки, якою передбачено забезпечення 
співфінансування проєктів у рамках Програм транскордонного співробітництва 
«Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» та «Білорусь-Україна». Зокрема, 

затверджено перелік міжнародних проєктів, які потребують співфінансування. За 
період реалізації зазначеної вище програми співфінансуванням з обласного 
бюджету у 2020 році станом на 30.11.2020 було забезпечено проєкт громадської 
організації «Центр регіональних ініціатив Волині» «Віртуальна подорож шляхами 
князівського роду Сангушків – відкриваємо нові сторінки спільної української та 
польської історії» у сумі 47 992,73 грн. Запланований обсяг фінансування цього 
проєкту у 2020 році – 80 тис. грн. Детальнішу інформацію про цей проєкт Ви 
зможете дізнатися за вказаним вище посиланням. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації може бути 
оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня. 
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