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Шановний пане Тимощук!

Міністерство енергетики України, у відповідь на Ваші інформаційні запити 

від 10.03.2021 б/н та від 10.03.2021 б/н інформує.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», публічна інформація - це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом.
Враховуючи викладене, в межах компетенції, надаємо у додатках наявну 

інформацію відповідно до вищезгаданих запитів.
При цьому, інформуємо, що відповідно до частини третьої пункту 28 

Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної 
допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 

№ 153, бенефіціар розміщує на власному веб-сайті результати річного 

моніторингу проектів. Відповідна інформація розміщена на офіційному веб-
сайті Міненерго у розділі «Діяльність – Міжнародна діяльність – Міжнародна 

технічна допомога».
Окрім цього, звертаємо увагу, щодо наступного:
- деякі партнери з розвитку відмовляються надавати інформацію щодо 

фактичних витрат, оскільки значна частина фінансування проекту витрачається 

на оплату праці, а трудові угоди підпадають під внутрішні правила партнерів з 
розвитку щодо комерційної таємниці та нерозголошення персональних даних;
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- деякі проекти мають транскордонний вплив. Відповідно, проводяться 

заходи із залученням організацій з різних країн. В такому випадку, фактично 

неможливо точно підрахувати витрати проекту окремо по кожній країні;
- різні партнери з розвитку мають індивідуальні методи підрахунку витрат, 

зокрема деякі партнери з розвитку враховують витрати як фактично витрачені 
кошти, інші партнери з розвитку рахують витрати як загальні суми укладених 

контрактів (договорів). 
Враховуючи викладене, загальні дані, що враховують суми витрат 

визначених різними методами можуть бути неповними/неточними.

Додаток: зазначене на 531 арк. в 1 прим.
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