
“Додаток 3 

до Порядку 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 серпня 2019 р. № 745) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (піврічний/річний) 

проекту (програми) «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки реформ 

в Україні – Офіс реформ» 

Піврічний/річний (зазначити необхідне) Піврічний 

Період звітування Липень-грудень 2019 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Донор Європейський банк реконструкції та 

розвитку 

Виконавець Громадська спілка «Фонд підтримки 

реформ в Україні» 

Реципієнт Громадська спілка «Фонд підтримки 

реформ в Україні» 

Бенефіціар СКМУ 

Номер реєстраційної картки проекту 3700-02 

Запланована і фактична дата початку реалізації 

проекту (програми) та завершення 

01.10.2017-01.01.2020 

Кошторисна вартість 2 155 916,17 євро 

Інформація про наглядові ради та експертні групи, 

утворені для супроводження діяльності за проектом 

(програмою) у разі, коли таке супроводження 

передбачається проектом (програмою) 

Наглядові/експертні ради не 

передбачені 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження проекту 

(програми) 

 

На належному рівні забезпечено 

організацію та координацію 

впровадження реформ, зокрема 

щодо планування відповідних 

заходів, проведення моніторингу та 

аналізу їх виконання. 

Загальна сума витрачених коштів міжнародної 

технічної допомоги під час реалізації проекту 

(програми) на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

1 519 807,24 євро 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

 

консультаційні послуги 1 500 192,52 євро 

обладнання 800,58 євро 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд  

адміністративні витрати виконавця, відрядження і 

проживання 

18 814,14 євро 

Проблемні питання 

 

Не виявлено 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні 

критерії результативності 

проекту (програми) на 

кінець звітного періоду 

Заплановані 

результати на 

кінець 

Фактичні результати на кінець звітного 

періоду 



звітного 

періоду 

Забезпечення на належному 

рівні організації та 

координації впровадження 

реформ 

 

Збігається з 

фактичними 

результатами 

на кінець 

звітного 

періоду 

За безпосередньої підтримки Офісу реформ: 

1. Напрацьовані пропозиції для 

затвердження нового персонального 

складу Координаційної Ради 

реформи держуправління та 

проведено policy діалог із 

представниками делегації ЄС, за 

участі Віце-прем'єр-міністра з питань 

європейської інтеграції та Міністра 

КМУ. 

2. Представлено новий підхід до 

врегулювання питання заробітної 

плати держслужбовців; в НАДС 

розпочато пілотний проект щодо 

класифікації робіт. 

3. Опрацьовано підготовлені 

Міністерством цифрової 

трансформації пропозиції до проекту 

Закону про загальну адміністративну 

процедуру; подальшу роботу над 

проектом закону буде проведено 

разом з Міністерством юстиції та 

Міністерством цифрової 

трансформації. 

4. Надано підтримку реалізації 

ініціативи Міністра КМУ щодо 

централізації загальних послуг з 

метою оцінки існуючих бізнес-

процесів всіх функцій підтримки в 

СКМУ та міністерствах (HR, 

закупівлі, ІТ, аудит, бухгалтерський 

облік та інші). 

5. Напрацьовано зміни до нормативно-

правових актів щодо спрощення та 

переведення у цифровий формат 

конкурсної процедури на зайняття 

посад державної служби. 

6. Напрацьовано пропозиції до 

переліку 737 об`єктів великої та 

малої приватизації, який було 

затверджено Урядом. 

7. Підготовлені пропозиції для зміни 

постанов Уряду №777, 142 та 143 

щодо діяльності Номінаційного 

Комітету та порядку конкурсної 

процедури на посади членів 

наглядових рад державних 

підприємств. 



8. Підготовлено пропозиції змін 

проектів нормативних актів стосовно 

реформи ринку землі; проект закону 

про обіг сільськогосподарських 

земель прийнято в першому читанні 

парламентом. 

9. Регулярний моніторинг Плану 

пріоритетних дій Уряду на 2019 р. 

через Єдиний веб-портал 

електронного урядування. 

10. Підготовлено комунікаційні 

матеріали до другої національної 

інформаційної кампанії з 

європейської та євроатлантичної 

інтеграції. 

Зобов’язання донора 

(виконавця) проекту 

(програми), визначені в 

документі про узгодження 

цілей, завдань, діяльності за 

проектом 

Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного періоду 

Зобов’язання донора: Зобов’язання донора виконані у повному обсязі 

 

Зобов’язання виконавця: Зобов’язання виконавця виконані у повному обсязі 

 

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та 

економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна 

ефективність реалізації проекту (програми) 

Цілі соціального та економічного 

розвитку держави, відповідної 

галузі та регіону, на досягнення 

яких спрямовано проект (програму) 

Економічна 

ефективність реалізації 

проекту (програми) 

Соціальна ефективність 

реалізації проекту 

(програми) 

Офіс реформ протягом другого 

півріччя 2019 року здійснював 

всеохоплюючу підтримку, 

відповідно до цілей Програми 

діяльності Уряду, за такими 

напрямами: 

- Реформа державного 

управління; 

- Приватизація та 

корпоративне управління у 

державних підприємствах; 

- Поліпшення бізнес-клімату; 

- Реформа ринку землі. 

Забезпечено завдяки 

організації та 

координації 

впровадження 

пріоритетних реформ та 

ініціатив зокрема: 

реформи поліпшення 

бізнес-клімату, 

приватизації та 

корпоративного 

управління в державних 

підприємствах та згідно 

цілей Програми 

діяльності КМУ. 

Забезпечено завдяки 

організації та координації 

впровадження 

пріоритетних реформ та 

ініціатив, зокрема 

реформи державного 

управління та згідно з 

цілями Програми 

діяльності Уряду. 

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту 

(програми) 

Доступність результатів Доступність та розповсюдженість 

результатів забезпечується шляхом 

постійного висвітлення результатів 

діяльності на офіційному порталі Уряду 

України, на офіційній фейсбук сторінці, 






