
АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ 
ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

за 2020 рік



будь-якого майна, необхідного для 
забезпечення виконання завдань 

проектів (програм), яке ввозиться або 
набувається в Україні

робіт і послуг

прав інтелектуальної 
власності

фінансових ресурсів (грантів) у 
національній чи іноземній валюті

інших ресурсів, не заборонених 
законодавством, у тому числі стипендій

Міжнародна технічна допомога в Україні

фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України 
надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою 
підтримки України.

Міжнародна технічна допомога –
(МТД)

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА МОЖЕ ЗАЛУЧАТИСЬ У ВИГЛЯДІ:



Міжнародна технічна допомога в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №153 «Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» регулює питання щодо:

Проекти МТД підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка здійснюється 
Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

Залучення 
міжнародної 

технічної допомоги

Державної 
реєстрації проектів 

(програм)
Моніторингу 

проектів (програм)

Акредитації 
виконавців 

(юридичних осіб -
нерезидентів)

Використання 
міжнародної 

технічної допомоги

Реєстрації 
представництва 

донорської 
установи в Україні

Система 
координації 
міжнародної 

технічної допомоги

Актуальний перелік діючих проектів МТД розміщений на Урядовому порталі у розділі «Діяльність/Міжнародна допомога»



1 рівень
Форум «Партнерство з розвитку»

Проводиться під головуванням  
Прем’єр-міністра України з метою 

обговорення з керівникам 
дипломатичних представництв 

партнерів з розвитку в Україні процесу 
проведення реформ, визначення 
спільних стратегічних пріоритетів 

співробітництва та потреб у залученні 
міжнародної технічної допомоги на ці 

пріоритети.

2 рівень
Стратегічна платформа

Співголовами стратегічної платформи є 
уповноважений представник Кабінету 

Міністрів України, Координатор системи 
ООН та Голова Представництва ЄС від 

партнерів з розвитку. 
Платформа створена для стратегічної 

координації міжнародної технічної 
допомоги з пріоритетами національних 
реформ із урахуванням Цілей сталого 
розвитку та Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.

3 рівень
Секторальні робочі групи

Співголовами секторальних робочих 
груп (СРГ) є керівники або заступники 

керівників центральних органів 
виконавчої влади України та 

представники партнерів з розвитку. 
СРГ створені для проведення 

регулярного діалогу та координації між 
центральними органами виконавчої 

влади і партнерами з розвитку за 
відповідними напрямами державної 

політики та секторальними реформами.

Трирівнева система координації міжнародної технічної допомоги



Третій рівень координації міжнародної технічної допомоги

В рамках третього рівня системи координації МТД організовано роботу  23-х секторальних робочих груп 

А Н Т И К О Р У П Ц І Й Н А  П О Л І Т И К А

Ц И Ф Р О В А  Т Р А Н С Ф О Р М А Ц І Я

Г Е Н Д Е Р Н А  Р І В Н І С Т Ь

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

ПРАВОВА ДЕРЖАВА/ 
ЮСТИЦІЯ

РОЗВИТОК МСБ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ТА ПРОДОВОЛЬЧА 
БЕЗПЕКА

ОСВІТА ТА НАУКА

ЕНЕРГЕТИКА 

СОЦІАЛЬНИЙ ПОЛІТИКА

МОЛОДЬ І СПОРТ

РЕФОРМА ФІНАНСОВОГО 
СЕКТОРУ

АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ 
ФІНАНСАМИ

ТРАНСПОРТ ТА ПОШТОВИЙ 
ЗВ’ЯЗОК

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА 
ПОЛІТИКА, ТУРИЗМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ



АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ 
ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ (МТД) 

за 2020 рік

662 проекти МТД
23 партнери
з розвитку

Проекти реалізуються у 
22 секторах



Кількість проектів МТД по партнерам з розвитку

662 проекти



662 проекти

Кількість проектів МТД по секторам



Кількість проектів МТД по регіонам України

291 проект



Обсяги використаних коштів МТД
в рамках діючих у 2020 році проектів в 

розрізі партнерів з розвитку

1,07 млрд. 
дол. США



Головні партнери з розвитку України 
за кількістю проектів МТД та обсягами наданої допомоги

127 проектів МТД
446 млн. дол. США

314 проектів МТД
235,5 млн. дол. США

використаних коштів МТД
в рамках діючих у 2020 році 

проектів 

використаних коштів МТД
в рамках діючих у 2020 році 

проектів 



127 проектів

Діючі у 2020 році проекти МТД США по секторам



Діючі у 2020 році проекти МТД Європейського Союзу по секторам

314 проектів



Підсумки співпраці з донорами у 2020 році:

Підписано 11 міжнародних угод щодо залучення МТД та 8 змін щодо дофінансування діючих 
угод, загальна сума яких 283,12 млн. дол. США

9 жовтня 2020 року прийнято опрацьовану з партнерами з розвитку постанову КМУ №942 з 
метою удосконалення Порядку залучення, використання та моніторингу МТД. Внесені зміни 
дозволили:

• запровадити трирівневу систему координації міжнародної технічної допомоги; 

• спростити процедури державної реєстрації проектів та представництв донорських установ в Україні; 
• створити передумови для розширення участі українських субпідрядників у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг в 

рамках проектів  міжнародної технічної допомоги; 

• удосконалити процедури моніторингу проектів.

Запроваджено трирівневу систему координації МТД 

Проведено державну реєстрацію 337 нових проектів МТД



Рекомендації бенефіціарам проектів МТД для підвищення 
ефективності залучення, використання та моніторингу МТД

Керуватися під час консультацій з партнерами з розвитку положеннями Паризької декларації щодо підвищення ефективності 
зовнішньої допомоги. Зокрема, виходити з принципів спільної відповідальності та підзвітності за результати наданої допомоги, 
погодження з партнерами з розвитку своєї аналітичної та фінансової  підтримки  із завданнями і стратегіями країн-партнерів, 
використання  механізмів  звітності й моніторингу, що є орієнтованими на результати;

Проводити роботу щодо дотримання реципієнтами, які беруть участь у реалізації проектів МТД вимог щодо обов’язкової державної 
реєстрації проектів МТД;

Утримуватися від формального підходу під час узгодження з партнерами з розвитку /виконавцями документу, який підтверджує 
узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом (програмою) між партнером з розвитку  або виконавцем і реципієнтом 
(бенефіціаром). Забезпечувати підготовку таких документів виходячи із цілей та завдань, визначених національними та 
регіональними стратегіями розвитку;

Проводити аналіз звітів, поданих реципієнтами під час поточного та/або заключного моніторингу, дотримуватися вимог та термінів 
щодо подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України результатів поточного та/або заключного моніторингу згідно з додатком 7 

до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 153 від 15.02.2002;

Здійснювати за результатами моніторингу нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги. Інформувати СКМУ 
про проблемні питання, що виникли в ході реалізації проектів, у тому числі, які стосуються виявлення нецільового використання
МТД реципієнтом та/або неналежної реалізації проекту виконавцем;

Забезпечувати розміщення на власному веб-сайті результатів річного моніторингу проекту (програми) та інших матеріалів або 
документів, розроблених в рамках проекту (програми).



Інформацію підготовлено 
Директоратом координації міжнародної 

технічної допомоги
Секретаріату Кабінету Міністрів України 

на основі річних звітів бенефіціарів 
проектів МТД


