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Державне агентство розвитку туризму України розглянуло Ваш запит від 

10.03.2021, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України (вх. від 

16.03.2021 № ПІ-Т/4) про надання інформації щодо проектів міжнародної 
технічної допомоги, які були зареєстровані в Україні з 1 січня 2015 року по       

31 грудня 2020 року.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Відповідно до 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.

У зв’язку із зазначеним інформуємо, що ДАРТ є реципієнтом та 

бенефіціаром одного проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка 

антикризової національної політики України в галузі туризму – Консультаційні 
послуги щодо оперативного реагування на COVID-19 за Пакетом Солідарності 
2» (далі – Проєкт). Відповідно до п. 14 Порядку залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002     

№ 153 (зі змінами), за поданням ДАРТ як реципієнта та партнера з розвитку 

Проєкту державна реєстрація зазначеного Проєкту була здійснена в СКМУ       

від 21.12.2020 року (реєстраційна картка проєкту № 4609). Проєкт 
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реалізовувався коштами партнера з розвитку  Європейського банку 

реконструкції та розвитку в період з 16.09.2020 по 28.02.2021.

Кошторисна вартість Проєкту – 70 000,90 євро. Станом на 31.12.2020 

загальна сума витрачених під час реалізації проєкту коштів становила 35 700,00 

євро. Водночас інформуємо, що усі витрати в межах Проєкту передбачено на 

оплату послуг міжнародних та місцевих експертів виконавця «Hotelsko i 

destinacijsko savetovanje doo (HD consulting)» з метою надання експертно-
консультаційної підтримки ДАРТ для виконання довгострокового пріоритету 

15.4 «Туризм» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої 
постановою КМУ від 12 червня 2020 року № 471, в частині розвитку 

туристичного потенціалу, заохочення населення до внутрішнього туризму та 

популяризації України в світі.
Разом з тим статтею 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 

запитувач інформації має право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу адміністративного 

судочинства.
Другому адресату інформація надсилається до відома.
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