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Шановний пане Іване! 
 

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету 
Міністрів України від 16.03.2021 № 8271/0/2-21 розглянуло Ваш запит на 
отримання публічної інформації від 17.03.2021 та надсилає інформацію щодо 
проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром/реципієнтом за якими 
було/є Міністерство фінансів України (додається). 

Відповідно до пункту 68 Положення про Міністерство фінансів України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375 
«Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України», Мінфін 
здійснює ініціювання, підготовку та впровадження проектів (програм) 
міжнародної технічної допомоги у сфері управління державними фінансами. 

Принагідно повідомляємо, що надання інформації стосовно 

витрачених/освоєних коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку 

реалізації проекту (програми) за більшістю проектів (програм) МТД, допомога 
за якими надається у вигляді консультативної, експертної та технічної 
підтримки, є неможливим через відсутність механізму надання виконавцями 
цієї інформації реципієнтам/бенефіціарам проектів МТД. Надання інформації 
щодо освоєних коштів є можливим лише для проектів, які реалізуються 
шляхом надання грантових коштів. 

Відповідно до Грантової Угоди № TF0A5324 від 30.06.2017 «Проект 
зміцнення управління державними ресурсами» (далі – Проект) Міністерство 
фінансів України реалізовує частину В Проекту «Підтримка реалізації 
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Стратегії управління державними фінансами». Кошторисна вартість за 

частиною В – 1 110 618 євро.   
Станом на 19.03.2021 сума використаних коштів у рамках частини В 

Проекту становить 600 566 євро (54,1 %), які були залучені на здійснення 
заходів із реалізації Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами. Термін реалізації Проекту закінчується 31.03.2021.  

Також інформуємо, що відповідно до положень пунктів 18 та 19 Порядку 
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 

«Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу 
технічної допомоги», Секретаріатом Кабінету Міністрів України одночасно з 
видачею реєстраційної картки проекту (програми) робиться відповідний запис 
у реєстрі проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, який ведеться в 
електронному та паперовому вигляді, та розміщується план закупівлі на 
Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (крім інформації, що становить 
комерційну таємницю). 

 

 Додаток: на  14 арк. в 1 прим. 
 

З повагою 

 

 

 Перший заступник Міністра           Денис УЛЮТІН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольга Міхайлова 206 58 33 

 


