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Щодо міжнародної технічної допомоги 
 

 

У відповідь на ваш запит від 10.03.2021 б/н стосовно проектів міжнародної 
технічної допомоги  Мінекономіки інформує про наступне. 

Відповідно пункту 1 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. 

Відповідно пункту 1 частини першої статті 13 Закону України про доступ до 
публічної інформації, розпорядниками інформації є  суб'єкти владних повноважень - 
органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, 
органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні 
управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими 
для виконання. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» 
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у своїй діяльності керуються 
Конституцією України, цим та іншими законами України, указами Президента України 
та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та 
законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства 
України. 

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 
№ 1072 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів 
Кабінету Міністрів України» з 01.01.2020 Секретаріат Кабінету Міністрів України 
забезпечує координацію залучення, використання та моніторингу міжнародної 
технічної допомоги, що надається Україні на підставі міжнародних договорів. 

Зокрема, Секретаріат Кабінету Міністрів України готує щороку узагальнену 
інформацію про міжнародну технічну допомогу, що надається Україні, підготовлену 
за результатами моніторингу проектів (програм) разом з відповідними висновками, 
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рекомендаціями та заходами щодо подальшого процесу залучення та використання 
міжнародної технічної допомоги та розміщує на Єдиному веб-порталі органів 
виконавчої влади. 

Враховуючи викладене, Мінекономіки листом від 12.03.2021 № 4201-02/15854-01 

переслало Ваш запит за належністю до Секретаріату Кабінету Міністрів України. 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  
 

Заступник Міністра розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України –  

Торговий представник України                Тарас КАЧКА 
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