
“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 – Операційна підтримка Фонду підтримки реформ в Україні» 

Піврічний/річний (зазначити необхідне) Річний 

Період звітування Січень-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 Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України 

Номер реєстраційної картки проекту 4126-01 

Запланована і фактична дата початку реалізації 

проекту (програми) та завершення 

24.07.2017-01.03.2020 

Кошторисна вартість 327 000,00 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 

адміністративну та операційну 

підтримку 10 команд, які 
допомагають міністерствам і 

державним службам/агентствам у 

розробці та реалізації галузевих 

стратегій та пріоритетних реформ із 

метою організації та координації 

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: 

299,099.15 євро 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

 

консультаційні послуги 57,150.00 євро 

обладнання 1,833.26 євро 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд  



адміністративні витрати виконавця, відрядження і 

проживання 

29,360.70 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 звітного 

періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

- Надання операційної та 

адміністративної підтримки 

Командам підтримки реформ 

при 9 міністерствах та 

державних службах (які 

впроваджуються у межах 

проєкту «Інституційна 

підтримка в рамках архітектури 

підтримки реформ в Україні –

 Команди підтримки реформ», 

реєстраційна картка проєкту 

№3671-02) та Офісу реформ 

(впроваджується у межах 

проєкту «Інституційна 

підтримка в рамках архітектури 

підтримки реформ в Україні – 

Офіс реформ», реєстраційна 

картка проєкту № 3700-02). 

 

Збігається з 

фактичними 

результатами на 

кінець звітного 

періоду 

- Надано операційну та 

адміністративну підтримку 10 

командам в рамках проєктів 

«Інституційна підтримка в рамках 

архітектури підтримки реформ в 

Україні – Команди підтримки 

реформ» та «Інституційна 

підтримка в рамках архітектури 

підтримки реформ в Україні – 

Офіс реформ». Підтримку надано 

Офісу реформ при Кабінеті 

Міністрів України та Командам 

підтримки реформ при таких 

міністерствах та інших ЦОВВ: 

• Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України; 

• Міністерство енергетики та 

захисту довкілля України; 

• Міністерство фінансів 

України; 

• Міністерство розвитку громад 

та територій України; 

• Державне агентство 

автомобільних доріг України;  

• Міністерство інфраструктури 

України. 

- Зокрема у 2019 році було 

запущено 3 нові Команди 

підтримки реформ при таких 

ЦОВВ:  

• Міністерство освіти і науки 

України; 

• Державна митна служба 

України; 

• Державна податкова служба 

України. 

Результати досягнуті в рамках 

згаданих проєктів подані в окремих 

звітах. 



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/виконуються у повному 

обсязі  

Зобов’язання виконавця: Зобов’язання виконавця виконані/виконуються 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) 

 

Протягом 2019 року проєкт 

здійснював всеохоплюючу 

підтримку 10 команд із метою 

посилення ефективності та 

прозорості державного управління 

та впровадження ключових реформ 

в межах компетенції бенефіціарів 

Команд підтримки реформ та Офісу 

реформ. 

 

 

Завдяки 

адміністративній та 

операційній підтримці 

проєктів «Інституційна 

підтримка в рамках 

архітектури підтримки 

реформ в Україні –

 Команди підтримки 

реформ» та 

«Інституційна підтримка 

в рамках архітектури 

підтримки реформ в 

Україні – Офіс реформ» 

забезпечено організацію 

та координацію 

впровадження 

пріоритетних реформ та 

ініціатив. Кожна 

реформа матиме свій 

вплив на галузь і по 

кожній є обрахунок 

соціально-економічних 

наслідків. 

 

Завдяки адміністративній 

та операційній підтримці 

проєктів «Інституційна 

підтримка в рамках 

архітектури підтримки 

реформ в Україні –

 Команди підтримки 

реформ» та 

«Інституційна підтримка 

в рамках архітектури 

підтримки реформ в 

Україні – Офіс реформ» 

забезпечено організацію 

та координацію 

впровадження 

пріоритетних реформ та 

ініціатив. Кожна реформа 

матиме свій вплив на 

галузь і по кожній є 

обрахунок соціально-

економічних наслідків. 

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту 

(програми) 

Доступність результатів Доступність та розповсюдженість 

результатів забезпечується шляхом 

постійного висвітлення результатів 

діяльності на офіційному вебсайті та 

фейсбук сторінці ГС «ФПРУ» та у 

щорічному публічному звіті. 

Результати проєктів, які впроваджує 

ГС «ФПРУ», публікуються на 

відповідних платформах проєктів та 

вебсайтах бенефіціарів. 

Поширення результатів Доступність та розповсюдженість 

результатів забезпечується шляхом 






