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ПЕРЕДМОВА
Одним із основних напрямів діяльності Програми USAID РАДА 
в 2021 році є реалізація ініціативи «Модельний комітет», в якій 
беруть участь три модельні комітети – Комітет Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та інформаційної політики, 
Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики 
та природокористування та Комітет Верховної Ради України 
з питань організації державної влади, місцевого самовряду-
вання, регіонального розвитку та містобудування.

Серед завдань ініціативи «Модельний комітет»: 
• покращення співпраці комітетів Верховної Ради України 
з Урядом та профільними міністерствами, виконання кон-
трольних функцій комітетами Верховної Ради України;
• посилення кадрової спроможності секретаріатів комі-
тетів Верховної Ради України;
• підвищення рівня публічності роботи комітетів, залучення 
до діяльності комітетів громадськості та інших стейкхолде-
рів;
• посилення взаємодії комітетів з міжнародними партне-
рами. 

Налагодженню та посиленню міжнародної співпраці коміте-
тів приділяється в межах ініціативи значна увага. Результати 
функціонального аудиту, який проводився в рамках ініціа-
тиви «Модельний комітет» у січні-лютому 2021 р., засвідчили 
значний запит з боку модельних комітетів щодо посилення 
співпраці комітетів з міжнародними стейкхолдерами – між-
народними організаціями, які працюють в сфері відання 
комітетів, донорськими організаціями та програмами міжна-

родної технічної допомоги (далі - МТД), а також з профільними комітетами 
парламентів країн Європейського Союзу і  профільними інституціями ЄС. 

Відповідно до Меморандуму між Апаратом Верховної Ради України та 
Фондом Східна Європа щодо співпраці з впровадження проєкту Агентства 
США з міжнародного розвитку USAID «Відповідальність, підзвітність, демо-
кратичне парламентське представництво (РАДА)», підписаного 21 жовтня 
2020 р., сторонами було погоджено сприяти «спільним зусиллям донорів, 
спрямованих на проведення галузевих реформ з використанням ефектив-
них інструментів роботи комітетів Верховної Ради України». Окрім того, в 
рамках узгоджених планів роботи проєкту «Модельний комітет» Програми 
USAID РАДА з трьома модельними комітетами Верховної Ради України роз-
роблені карти проєктів МТД, які працюють за напрямами предметів відання 
модельних комітетів, а також карти стейкхолдерів. Програмою USAID 
РАДА здійснюється сприяння проведенню консультацій та налагодженню 
співпраці між комітетами та донорами і проєктами міжнародної технічної 
допомоги, підготовлена інформація щодо міжнародних стейкхолдерів, а 
також проєктів МТД, які реалізуються в Україні, для веб-сторінок модель-
них комітетів. На запити окремих комітетів Інформаційно-дослідницьким 
центром Верховної ради України надавалась інформаційна підтримка 
щодо контактної інформації міжнародних організацій, програм і проєктів 
МТД, а також профільних парламентів та інституцій ЄС.

Сподіваємось, що довідник стане в нагоді народним депутатам – членам 
модельних комітетів та секретаріатам комітетів у вибудовуванні співпраці 
з міжнародними партнерами, у законотворчому процесі, а також в реа-
лізації контрольної функції комітетів. Довідник покликаний також сприяти 
синергії зусиль громадянського суспільства та проєктів міжнародної тех-
нічної допомоги у співпраці з парламентом та комітетами, завдяки обміну 
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досвідом в рамках спільного комунікаційного середовища.

Довідник включає три основні розділи: 1) міжнародні органі-
зації, які працюють у сферах відання модельних комітетів; 2) 
програми та проєкти міжнародної технічної допомоги у сфе-
рах відання модельних комітетів; 3) фонди, представництва 
міжнародних організацій, дипломатичні представництва та 
посольства.

Нижче представлені ключові поняття та засади надання між-
народної технічної допомоги та функціонування відповідних 
програм/проєктів МТД.

Що таке МТД? 

Міжнародна технічна допомога (МТД)  є одним з елемен-
тів сучасної системи міжнародних відносин, що має на меті 
сприяти розвитку потенціалу країн-одержувачів у здійсненні 
важливих суспільних трансформацій. Міжнародну технічну 
допомогу слід відрізняти від гуманітарної, адже гуманітарна 
допомога полягає в прямому фінансуванні найбідніших країн 
світу для задоволення базових потреб їхніх жителів у їжі, 
питній воді, паливі тощо, в той час як міжнародна технічна 
допомога являє собою допомогу країнам, що розвиваються, 
та країнам з перехідною економікою для підтримки їх еконо-
мічного, соціального, політичного й екологічного зростання.

Міжнародна технічна допомога – ресурси та послуги, що 
відповідно до міжнародних договорів надаються донорами 
на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки 
певної країни.

За формою надання виділяють такі види МТД:
- будь-яке майно, необхідне для забезпечення виконання завдань про-
єктів, яке ввозиться або набувається в Україні;
- роботи та послуги;
- права інтелектуальної власності;
- фінансові ресурси (гранти) у національній чи іноземній валюті;
- інші ресурси, не заборонені законодавством, у тому числі стипендії.

Законодавчо питання залучення та використання міжнародної технічної 
допомоги в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2002 № 153 та угодами щодо техніко-економічного співробітництва 
України з країнами та міжнародними організаціями, які є донорами МТД.

Особливості надання МТД

Останнім часом на заміну питанню, де знайти додаткові кошти, приходить 
питання, як оптимальним чином скористатися наявними джерелами та 
інструментами міжнародної технічної допомоги. 

МТД зазвичай надають у рамках реалізації проєктів або спеціальних про-
грам. 

Проєкт МТД – комплекс заходів, що включає спільні дії всіх учасників про-
єкту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), які здійснюються для 
досягнення чітко визначених цілей протягом відведеного часу в рамках 
призначених на це фінансових ресурсів (бюджету). Програма МТД вклю-
чає декілька проєктів МТД, об’єднаних досягненням спільної мети. 
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Донорами МТД є уряди іноземних держав, уповноважені 
урядом іноземної держави органи (наприклад, агенції міжна-
родного розвитку) або міжнародні організації, що надають 
допомогу відповідно до міжнародних договорів, укладених з 
певною країною. Залежно від кількості країн-учасниць про-
єкту або програми МТД виділяють:

• двосторонній формат співпраці: надання допомоги на 
основі двостороннього співробітництва у межах угод між 
донором і країною-одержувачем;
• багатосторонній формат співпраці: об’єднання ресурсів 
і зусиль кількох донорів для розвитку однієї країни-одер-
жувача.

Реципієнтами МТД можуть бути резиденти країни-отри-
мувача (фізичні або юридичні особи), які безпосередньо 
одержують МТД згідно з проєктом (програмою) МТД. Для 
організації надання МТД в міжнародній практиці застосову-
ють укладання договорів як безпосередньо з реципієнтами, 
так і з виконавцями проєкту (програми) МТД у країні. 

Виконавцями проєкту (програми) МТД можуть бути будь-які 
особи (резиденти або нерезиденти), що мають письмову 
угоду з донором або уповноваженою донором особою та 
забезпечують реалізацію проєкту (програми). 

Одержувач вигоди, що виникає у результаті реалізації про-
єкту, називається бенефіціаром. Бенефіціарами МТД можуть 
бути центральний уряд, органи місцевого самоврядування, 
інші органи публічної влади, до компетенції яких належить 
розробка та реалізація політики у галузі, де впроваджується 
проєкт (програма) МТД, що в свою чергу заінтересовані в 
результатах виконання такого проєкту (програми).

Потреба у проєкті виникає тоді, коли окрема ситуація не задовольняє 
жителів громади, і певна частина громади (орган публічної влади, недер-
жавні організації, ініціативні групи) прагне її змінити в умовах дефіциту 
ресурсів (часових, фінансових, людських).

Плюси залучення МТД

Участь у широкому спектрі проєктів та програм міжнародної технічної допо-
моги, що реалізується сьогодні в Україні, є одним з дієвих механізмів втілення 
в життя різноманітних ініціатив, адже реалізація проєктів міжнародної тех-
нічної допомоги допомагає країні-реципієнту залучити додаткові ресурси 
для розв’язання стратегічних завдань розвитку, зменшити навантаження 
на державний і місцеві бюджети, залучити нові практики адміністративного 
менеджменту, оновити інфраструктуру, провести модернізацію об’єктів 
бюджетної сфери, створити нові робочі місця, надати конкретну допомогу 
вразливим верствам населення, вирішити інші питання, що найбільше 
турбують людей тощо. У рамках МТД можливо отримати важкодоступні (а 
іноді й унікальні) ресурси, наприклад спеціальне обладнання, консультації 
провідних експертів тощо. 

Реалізація проєктів та програм міжнародної технічної допомоги на прак-
тиці дають можливість отримати корисний і важливий досвід, що спирається 
на кращі світові та європейські практики.  

6



МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЇ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В СФЕРІ 
ГУМАНІТАРНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ1

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Організація Об’єд-
наних Націй з питань 
освіти, науки і культу-
ри, ЮНЕСКО (United 
Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization, UNESCO)

Міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй, яка шля-
хом співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації непись-
менності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам’яток 
культури тощо. Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 р.
Організацією реалізується цілий ряд довгострокових широкомасштабних міжнародних 
програм і проєктів у таких галузях, як комунікація, повернення культурних цінностей, збе-
реження всесвітньої культурної і природної спадщини, професійно-технічна освіта, освіта 
для XXI століття, природничі науки, управління соціальними перетвореннями тощо.

https://en.unesco.org/

https://www.facebook.com/
unesco 

Штаб-квартира знаходиться в 
Парижі, Франція.

Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ)

ЮНІСЕФ працює у 190 країнах і територіях для охоплення найуразливіших дітей та молоді, 
які найбільше потребують допомоги. 
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) відкрив своє Представництво у Києві у 1997 році. З початку 
конфлікту на сході Україні ЮНІСЕФ працює над реалізацією ключових зобов’язань із задо-
волення гуманітарних потреб дітей, зокрема доступу до освіти, психосоціальної допомоги, 
води і санітарії, навчання з питань мінної небезпеки, охорони здоров’я матері та дитини, а 
також послуг для людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом. 
Основна мета програми ЮНІСЕФ для України на 2018-2022 рр. – сприяти прогресивній 
реалізації прав усіх дітей в Україні та скороченню прогалин у доступі дітей до найнеоб-
хідніших послуг, при цьому зберігаючи баланс між гуманітарною діяльністю, діяльністю з 
розвитку та підтримуючи включення пріоритетів, пов’язаних з розбудовою миру та подо-
ланням наслідків конфлікту, до основних засад поточних ключових реформ у соціальній 
сфері та децентралізації.

https://www.unicef.org/ukraine/

https://www.facebook.com/
UNICEFUkraine/ 

Тел.: 044 339 9375
E-mail: kiev@unicef.org
01021 м. Київ, вул. Інститутська, 
28
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Всесвітня організація 
інтелектуальної власно-
сті (ВОІВ)

Міжнародна міжурядова організація, створена на основі Конвенції, ухваленої у 1967 році 
державами-членами Паризького союзу з охорони промислової власності, Бернського 
союзу з охорони творів літератури та мистецтва та інших спеціалізованих союзів. У 1974 
році ВОІВ набула статусу спеціалізованої установи ООН.
Метою діяльності ВОІВ є сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом 
забезпечення співробітництва між державами та дотримання положень багатосторонніх 
договорів, що регулюють правові та адміністративні аспекти інтелектуальної власності.
За активної участі країн-членів, ВОІВ здійснює діяльність, спрямовану на формування 
глобальної політики у сфері інтелектуальної власності, узгодження національних законів 
і процедур у цій сфері; надання послуг міжнародним заявникам щодо отримання прав на 
об’єкти промислової власності; обмін інформацією; надання технічної, організаційної та 
консультативної допомоги державам-членам ВОІВ; сприяння у вирішенні спорів у сфері 
інтелектуальної власності між суб’єктами приватного права тощо.
Україна, як держава-засновник ООН, стала членом ВОІВ у 1970 р. 

Секретаріат – Міжнародне бюро 
ВОІВ – розташовується у Женеві з 
1974 року.

https://www.wipo.int 

https://www.facebook.com/
wipo/

Тел.: +41 22 338 9111

Всесвітня туристична 
організація ООН, 
ЮНВТО (World Tourism 
Organization, UNWTO)

Спеціалізована установа ООН, діяльність якої спрямована на просування відповідального, 
стійкого та загальнодоступного туризму. Створена 1970 р. В Мадриді. 
Основною метою діяльності організації є сприяння розвитку туризму для внесення внеску 
в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу 
і дотримування прав людини і основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови і 
релігії. 

https://www.unwto.org/

https://www.facebook.com/
WorldTourismOrganization 

Тел.: +34 915 67 81 00
E-mail: info@unwto.org 

Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста 
(МКЧХ)

Неупереджена, нейтральна та незалежна організація, цілі й завдання якої мають виключно 
гуманітарний характер.
МКЧХ уповноважений здійснювати свою діяльність в країнах, що постраждали від збройних 
конфліктів та інших ситуацій насильства. МКЧХ присутній у більш ніж 90 країнах, де працю-
ють понад 19 000 його співробітників.
В Україні МКЧХ надає гуманітарну допомогу місцевим жителям і переміщеним особам, 
які постраждали від конфлікту, по обидва боки від лінії зіткнення в Донецькій і Луганській 
областях. Ця допомога включає в себе продуктові набори, предмети гігієни і будівельні 
матеріали для невідкладного ремонту. 

https://www.icrc.org/

http://ua.icrc.org/ 

https://www.facebook.com/ICR-
CUA/ 
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Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста 
(МКЧХ)

Така ж підтримка надається за необхідності дитячим будинкам, будинкам для літніх людей та 
іншим соціальним установам. МКЧХ допомагає відновити цивільну інфраструктуру, зруйно-
вану в результаті конфлікту, підтримує зусилля із забезпечення водо- й електропостачання 
населених пунктів, розташованих у зоні конфлікту.

Делегація МКЧХ (головний офіс в 
Україні):
вул. Велика Васильківська, 6 «О», 
м.Київ, Україна
Тел. +38 (044) 392 32 10
e-mail: kyi_kyiv@icrc.org
Глава делегації: Флоранс Жил-
лєтт

Інтерньюз (Internews)

Міжнародна організація, місією якої є сприяння розвитку незалежних та професійних ЗМІ в 
різних країнах, з метою надати людям необхідну інформацію та новини, можливості кому-
нікації та впливу, щоб голоси людей були почуті.  Інтерньюз Нетворк працює у 70 країнах 
світу та має представництва в Європі, Африці, Азії, Середньому Сході та Північній Америці. 
В Україні працює відділення «Інтерньюз-Україна» – організація з експертизою на ринку 
медіа, комунікацій, освіти та консалтингу.

https://internews.org/
https://www.facebook.com/
internews

Відділення в Україні:
https://internews.ua/
вул. Ризька, 15, Київ, 04112
Тел.: +38 (044) 458 44 40, 
+38 (044) 501 92 03
Факс: +38 (044) 458 44 43 
E-mail: info@internews.ua

Freedom House («Дім 
Свободи»)

Міжнародна правозахисна неурядова організація, фінансована урядом США, яка займа-
ється підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод, їх поширенням 
по всьому світу, захистом основних прав людини. Публікує щорічні звіти з оцінкою ступеня 
демократичних свобод, свободи преси та свободи в мережі по кожній країні світу, а також 
спеціальні доповіді про країни перехідного періоду. 
Freedom House, заснована в 1941 році Елеонорою Рузвельт, Венделлом Вілкі та іншими аме-
риканцями, є найстарішою неурядовою організацією у Сполучених Штатах Америки.

https://freedomhouse.org/
https://www.facebook.com/Free-
domHouseDC/

Центральний офіс – у Вашинг-
тоні, США.

Відділення в Україні: 
https://www.facebook.com/Free-
domHouseUkraine/ 
ukraine@freedomhouse.org 
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IREX

IREX є незалежною міжнародною неприбутковою організацією, що втілює інноваційні 
програми, спрямовані на покращення якості освіти, посилення незалежних ЗМІ, розвиток 
плюралістичного громадянського суспільства та вирішення конфліктів.  IREX працює у більш 
ніж 100 країнах у 4 сферах, спрямованих на сприяння лідерства, розширення можливостей 
для молоді, зміцнення інституцій, розширення доступу до якісної освіти та інформації. 
Програма IREX в Україні сприяє обміну досвідом та налагодженню мостів для подолання 
цифрових та інформаційних розламів в суспільстві. IREX сприяє партнерству та ефективному 
діалогу між місцевими адміністраціями, медіа, громадськими організаціями та громадами. 

https://www.irex.org/

Відділення в Україні:
https://www.irex.org/region/
europe-eurasia/ukraine
Вул. Шовковична, 42-44
Тел.: +380445370604

Article 19

Незалежна правозахисна організація, що працює на світовому рівні з метою захисту та 
просування права на свободу вираження поглядів. Назва організації походить від назви 
Статті 19 Загальної декларації прав людини, яка гарантує свободу слова.
Article 19 працює в партнерстві з майже 100 організаціями в більш ніж 60 країнах світу. Орга-
нізація відслідковує загрози свободі вираження поглядів у всьому світі, шляхом співпраці 
з національними урядами лоббіює приймати закони, які відповідають міжнародним стан-
дартам вираження поглядів; розробляє правові стандарти, які зміцнюють засоби масової 
інформації, суспільне телемовлення, свободу слова і доступ до державної інформації. 
Законодавча програма організації також здійснює правовий аналіз та критику націо-
нальних законів, в тому числі законів про ЗМІ. Окрім того, Article 19 долучається до справ 
окремих осіб чи груп, чиї права були порушені, і надає підтримку у нарощенні потенціалу 
громадським організаціям, суддям та адвокатам, журналістам, власникам ЗМІ, адвокатам 
ЗМІ, державним посадовим особам та парламентарям.

https://www.article19.org/

https://www.facebook.com/ARTI-
CLE19org/

E-mail: online@article19.org

Міжнародна підтримка 
медіа (International Me-
dia Support, IMS) 

Неприбуткова недержавна міжнародна організація, що працює з медіа та журналістами 
у країнах, що перебувають у стані конфлікту, небезпеки для суспільства, політичної неста-
більності або переживають перехідний період. Заснована у 2001 році. Організація працює 
у більш як 30 країнах на чотирьох континентах та допомагає розвивати свободу слова, під-
силювати та забезпечувати професійну діяльність медіа і журналістів, а також їхню безпеку 
в умовах конфліктів.

https://www.mediasupport.org/ 
www.facebook.com/interna-
tionalmediasupport 

Копенгаген, Данія

Тел.: +45 8832 7000
E-mail: info@mediasupport.org
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Міжнародна асоціація 
щодо захисту свободи 
слова (IFEX)

Глобальна мережа громадських організацій, що розвивають та захищають свободу слова 
та вираження поглядів як одні з фундаментальних прав людини. 
Заснована у 1992 році у Монреалі. Включає понад 100 організацій.

Торонто, Канада

https://ifex.org/contact/

Всесвітня асоціація 
газет (The World Associ-
ation of News Publishers, 
WAN-INFRA)

Некомерційна недержавна організація, що складається з 60 національних асоціацій, що 
представлять 18 000 видань у понад 120 країнах світу. Заснована у 1948 році.
Головні цілі WAN: захищати і просувати свободу преси та економічну незалежність газет 
як необхідну умову для цієї свободи; підтримувати та розвивати газети, що видаються по 
всьому світу, зміцнюючи зв'язки і контакти між керівниками газет з різних регіонів і культур; 
просувати співпрацю між організаціями-членами; ділитися знаннями та досвідом щодо 
інноваційних технологій у сфері ЗМІ.
Для досягнення цих цілей Всесвітня асоціація газет: представляє газетну індустрію на між-
народних обговореннях, що стосуються питань медіа, з метою захисту свободи преси, так 
і професійних та бізнесових інтересів преси; просуває всесвітній обмін інформацією та іде-
ями про виробництво кращих і прибутковіших газет; виступає проти обмеження всіх видів 
на вільний потік інформації, на розповсюдження газет і на рекламу; рішуче проводить кам-
панії проти порушення свободи преси і проти перешкод; допомагає газетам у країнах, що 
розвиваються, шляхом навчання та інших проєктів співробітництва; спрямовує юридичну, 
матеріальну та гуманітарну допомогу постраждалим видавцям і журналістам.

https://wan-ifra.org/

Франкфурт, Німеччина

membership@wan-ifra.org

Репортери без кордонів 
(Reporters Without Bor-
ders, RWB)

Міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає свободу слова у 
всьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журна-
лістів, котрі знаходяться в ув'язненні, пов'язаному з їх професійною діяльністю. При цьому 
організація опирається на параграф 19 Загальної декларації прав людини. Організація 
заснована в 1985 році в Парижі.
Організація щорічно публікує Індекс свободи преси, що є рейтингом країн за рівнем дотри-
мання принципів вільних медіа. Рейтинг опрацьовується на базі анкетування журналістів, 
науковців та інших спеціалістів в усьому світі.

https://rsf.org/en
https://www.facebook.com/
Reporterssansfrontieres/ 

E-mail:  secretariat@rsf.org 
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Human Rights Watch 
(Human Rights Watch, 
HRW — Нагляд за пра-
вами людини)

Міжнародна, неурядова, неприбуткова організація, яка займається захистом прав людини 
більш ніж у 70 країнах світу. Організація була заснована у 1978 році під назвою «Helsinki 
Watch», теперішня назва прийнята у 1988 році.
Основною діяльністю організації є запобігання дискримінації та відстоювання політичних 
свобод, розслідування та публікація інформації щодо порушень прав людини, проведення 
процесів проти порушників прав людини, діяльність на підтримку безпеки мирних жителів на 
війні, дотримання прав ЛГБТ. Також організація бореться проти гострих соціальних проблем 
сучасності, таких як дитяча праця, використання солдат-дітей, торгівля зброєю, торгівля 
людьми, сексуальне рабство тощо. 

Штаб-квартира організації роз-
ташована у Нью-Йорку.

http://www.hrw.org/ 
https://www.facebook.com/
HumanRightsWatch 
+1 212-290-4700 

Індекс без цензури (Index 
on Censorship)

Організація була заснована у 1972 році спільнотою письменників, журналістів та митців 
з метою захисту свободи слова. На сьогодні це один з провідних світових інформаційних 
майданчиків з питань захисту свободи слова. «Індекс без цензури» відслідковує порушення 
свободи слова у світі та готує порівняльний рейтинг країн.

Головний офіс – у Лондоні, Вели-
кобританія

http://www.indexonline.org/
Tел.: 44(0)20 7278 2313

Міжнародна федерація 
журналістів, МФЖ (Inter-
national Federation of 
Journalists, IFJ)

Найбільша у світі організація професійних працівників ЗМІ. Заснована 1926 року. МФЖ 
захищає соціальні та професійні права журналістів, що працюють у друкованій та елек-
тронній пресі. Нині МФЖ представляє понад 600 тисяч журналістів з понад 140 країн і є 
найвпливовішим голосом журналістів у світі. Федерація об'єднує національні журналістські 
організації; вона має консультативний статус у таких організаціях системи ООН, як ЮНЕ-
СКО, МОП, ВОІВ, у Раді Європи та інших міжнародних організаціях.

Штаб-квартира МФЖ розташо-
вана у Брюсселі (Бельгія).

https://www.ifj.org/who/about-ifj.
html

https://www.facebook.com/Inter-
nationalFederationofJournalists

E-mail: ifj@ifj.org
+32 (0)2 235 22 00
+32 (0)2 235 22 19
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Міжнародна асоціація 
новинних медіа (The 
International News Media 
Association, INMA)

Провідна міжнародна організація, яка працює над виробленням кращих практик для ЗМІ, 
медіа-компаній та ринку і сфери журналістики в цілому, та ділиться відповідним досвідом. 
Фахівці організації відслідковують ключові тренди в медіа-сфері, визначають нові бізне-
сові можливості для медіа, пропонують нові шляхи та інструменти для побудови та розвитку 
брендів медіа-компаній.

https://www.inma.org/

Контакти чотирьох головних офі-
сів організації:  https://www.inma.
org/contact.cfm

Міжнародна федерація 
бібліотечних асоціацій 
та установ
(The International 
Federation of Library 
Associations and Institu-
tions, IFLA)

IFLA є незалежною міжнародною неурядовою та некомерційною організацією, яка пред-
ставляє інтереси бібліотечних та інформаційних працівників(-ць). Була заснована у 1927 р., 
наразі має більш ніж 1500 членів в понад 150 країнах.
Її основними цілями є: заохочення високих стандартів бібліотечних послуг та інформації; 
поширення передового розуміння цінності бібліотеки та інформаційних служб; представ-
ляти інтереси членів та членкинь по всьому світу. Проблеми, спільні для бібліотек з усього 
світу, є предметом основної діяльності IFLA. Серед них: розвиток бібліотекарської професії; 
свобода доступу до інформації та свобода вираження думок; авторське право та інші пра-
вові питання; ініціативи, пов'язані зі збереженням та підтриманням бібліотечних матеріалів; 
бібліотеки для сліпих.

Штаб-квартира IFLA знахо-
диться в Гаазі, Нідерланди.

https://www.ifla.org/
https://www.facebook.com/
IFLA.org 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЇ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В СФЕРІ 
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Міжнародне агентство з 
атомної енергії (МАГАТЕ) 
(IAEA)

Міжурядовий форум для науково-технічного співробітництва в області мирного вико-
ристання ядерних технологій та ядерної енергетики в усьому світі. Програми МАГАТЕ 
заохочують розвиток мирних застосувань ядерних технологій, забезпечують міжнародні 
гарантії від незаконного використання ядерних технологій і ядерних матеріалів, а також 
сприяють ядерній безпеці (в тому числі радіаційному захисту) і нормам ядерної безпеки та 
їх реалізації.

https://www.iaea.org
Телефон: +43 (1) 2600-0
Email: info@iaea.org

Міжнародне енерге-
тичне агентство (IEA)

Міжнародне агентство, основною метою якого є забезпечення безпечного енергетичного 
майбутнього для всієї планети. IEA реалізовує ініціативи у сфері енергетичної безпеки, 
відслідковування переходу до чистої енергії, технологічної співпраці, сприяння цифровим 
електричним мережам, проведення навчальних курсів та збирання статистичної інформації.

https://www.iea.org
Телефон: +33 (0)1 40 57 65 00
Факс: +33 (0)1 40 57 65 09

Міжнародна агенція з 
відновлюваних джерел 
енергії (IRENA)

Міжурядова організація, яка підтримує країни у переході до стійкого енергетичного май-
бутнього і служить основною платформою для міжнародної співпраці, центром передового 
досвіду та сховищем політичних, технологічних, ресурсних та фінансових знань щодо від-
новлюваної енергетики. IRENA сприяє широкому впровадженню та сталому використанню 
всіх видів відновлюваних джерел енергії, включаючи біоенергію, геотермальну енергію, гід-
роенергію, сонячну енергію та енергію вітру для досягнення сталого розвитку, доступу до 
енергії, енергетичної безпеки та низьковуглецевого економічного зростання та процвітання.

https://www.irena.org
Телефон: +971 2 417 9000
Email: info@irena.org

1. Інформація щодо міжнародних організацій, які працюють у сфері відання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, ґрунтується на основі даних інформаційної довідки, підготовленої 
Інформаційно-дослідницьким центром Верховної Ради України у відповідь на запит Комітету.
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Організація 
економічного 
співробітництва і 
розвитку (ОЕСР)

Міжурядова економічна організація з 37 країнами-членами. Це форум країн, які належать 
до розвинених демократій та держав з ринковою економікою, що забезпечує платформу 
для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення 
передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів. 
Організація працює над створенням міжнародних стандартів та пошуком рішень для низки 
соціальних, економічних та екологічних проблем – від покращення економічних показни-
ків та створення робочих місць до покращення рівня освіти та боротьби з ухиленням від 
сплати податків на міжнародному рівні.

https://www.oecd.org
Телефон: +33 1 45 24 82 00
Email (Управління з охорони 
навколишнього середовища): 
env.contact@oecd.org

Агентство з охорони 
навколишнього 
середовища США 
(United States Environ-
mental Protection Agency 
— US EPA)

Агентство є незалежним органом виконавчої влади, що відповідає за встановлення та впро-
вадження стандартів захисту навколишнього середовища; проведення досліджень щодо 
шкідливих наслідків забруднення, а також щодо методів і обладнання для його контролю, збір 
інформації про забруднення задля посилення програм охорони навколишнього середо-
вища та розробки рекомендацій щодо змін політики; надання грантів і технічної допомоги у 
запобігання забрудненню довкілля2.

Офіс з питань міжнародної 
співпраці / Євразійський регіон:
тел.: +1 202 564 6600;
e-mail: buckley.katherine@epa.
gov

Міжнародний союз 
охорони природи, МСОП 
(International Union for 
Conservation of Nature, 
IUCN)

Міжнародний союз включає урядові та неурядові організації. Діяльність Союзу спрямо-
вана на збереження цілісності та різноманітності природи, забезпечення збалансованого 
та екологічно стійкого використання природних ресурсів3. МСОП займається збором та 
аналізом даних, проведенням досліджень, реалізацією польових проєктів, адвокацією та 
освітою. Діяльність МСОП охоплює такі тематичні напрямки: бізнес і біорізноманіття, зміна 
клімату, управління екосистемами, екологічне право, ліси, гендер, глобальна політика у 
сфері охорони природи, управління та права, морські та полярні екосистеми, екологічні 
рішення, природоохоронні території, наука та економіка, збереження видів, водна екосис-
теми, світова природна спадщина. 

Штаб-квартира: Гланд, Швей-
царія, тел.: +41 22 9990000, 
факс: +41 22 9990002, e-mail: 
president@iucn.org. 
Регіональний офіс Східної 
Європи та Центральної Азії: Бел-
град, Сербія, тел.,+381 11 2272411, 
факс:+381 11 2272531, 
e-mail: ecaro@iucn.org

2. https://archive.epa.gov/epa/aboutepa/reorganization-plan-no-3-1970.html
3. https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_statutes_and_regulations_january_2018_final-master_file.pdf
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Європейське екологічне 
агентство, ЄЕА (European 
Environment Agency, EEA)

Агентство Європейського Союзу, що діє з 1994 року і метою якого є забезпечення 
держав-членів та інституцій ЄС об’єктивною та достовірною інформацією про стан навко-
лишнього середовища4. Дані використовуються для розробки екологічної політики та 
інформування громадськості. 
ЄЕА координує Європейську мережу інформації та спостереження за довкіллям (Eionet), 
метою якої є вироблення індикаторів, надання рекомендацій та інформації в сфері охорони 
навколишнього природного середовища.
Працює в межах 4 основних тематичних напрямках:

- забруднення повітря і зміна клімату; 
- запобігання втратам біологічного різноманіття і розуміння його просторової зміни; 
- захист людського здоров’я і якості життя; 
- використання і управління природними ресурсами і відходами.

Копенгаген, Данія
Тел.: (+45) 33 36 71 00
Факс: (+45) 33 36 71 99

«Національними контактними 
пунктами» в Україні є Мініс-
терство захисту довкілля та 
природних ресурсів України і 
Державна служба статистики 
України.

Глобальний екологічній 
фонд, ГЕФ (Global Envi-
ronment Facility, GEF)

Міжнародна організація, що працює заради покращення стану глобального навко-
лишнього середовища шляхом підтримки національних ініціатив зі сталого розвитку. Це 
фінансовий механізм, що надає гранти для країн, що розвиваються, та країн з перехідною 
економікою на реалізацію проєктів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжна-
родні води, деградація земель, захист озонового шару та стійкі органічні забруднювачі. 
ГЕФ надає підтримку державним установам, неурядовим організаціям, приватним компа-
ніям, дослідницьким інституціям для впровадження проєктів в країні-реципієнті. 
Фінансова підтримка ГЕФ здійснюється через Програму розвитку ООН, Програму охорони 
навколишнього середовища ООН, Світовий банк, регіональні банки розвитку та агенції 
ООН5.

Тел: +1 202 473 0508;
Факс: +1 202 522 3240;
e-mail: communications@thegef.
org

Всесвітній фонд дикої 
природи (WWF)

Міжнародна неурядова організація, що займається збереженням природи, дослідженнями 
та відновленням природного середовища.

https://wwf.panda.org/?refer-
er=wwforgglobalpartnerships@
wwfint.org
контакти в Україні: 
TRIABOKIN@WWF.UA
+380962304462

4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0401
5. http://www.thegef.org/about/funding
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Міжнародний Зелений 
Хрест (Green Cross Inter-
national)

Міжнародна неурядова організація, метою створення якої є вжиття заходів, спрямованих 
на забезпечення сталого та безпечного майбутнього планети, екологічна просвіта, вихо-
вання почуття відповідальності за наслідки впливу цивілізації на навколишнє середовище.

https://www.gcint.org/
esmail@gcint.org
контакти в Україні:
http://www.greencross.org.ua/
uk/
greencross.org.ua@gmail.com

Друзі Землі (Friends of 
the Earth International)

Міжнародна неурядова організація, що займається адвокацією екологічних проблем, 
висвітлюючи їх соціальний, політичний та правозахисний контекст.

https://www.foei.org/web[at]
foei.org

Коаліція C40 (C40 Cities 
Climate Leadership 
Group)

Досягнення цілей Паризької угоди на місцевому рівні, а також очищення повітря6.
Email: media@c40.org
Email (для долучення до ініціа-
тиви):@@4040.org 

350.org

Місія: покласти край віку викопного палива та побудувати світ відновлюваних джерел 
енергії для всіх. Цілі: прискорити перехід до нової, просто чистої енергетичної економіки, 
підтримуючи енергетичні рішення, очолювані громадою, зупинити та заборонити будів-
ництво всіх нафтових, вугільних та газових проєктів всупереч опору громади, відрізати 
соціальну ліцензію та фінансування для компаній добування викопного палива.

Форма для запитів за посилан-
ням7.
http://ukraine.350.org/
eecca@350.org

Круглий стіл з питань 
сталого виробництва 
пальмової олії RSPO (The 
Roundtable on Sustaina-
ble Palm Oil)

Завдання: покращити виробництво, закупівлю, фінансування та використання продуктів 
пальмової олії; розробити, впровадити, перевірити, забезпечити та періодично перегля-
дати світові стандарти для всього ланцюга поставок пальмової олії; моніторинг та оцінка 
економічних, екологічних та соціальних наслідків поглинання пальмової олії на ринку; залу-
чити та взяти на себе зобов’язання всіх зацікавлених сторін у всьому ланцюгу поставок, 
включаючи уряди та споживачів.

Форма подачі медійних запитів 
за посиланням8.

6. https://www.c40.org/about
7. https://350.org/contact/
8. https://rspo.org/about/contact/mediaquery
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В СФЕРІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, РЕГІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ3

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Представництво Управ-
ління Верховного 
комісара ООН у справах 
біженців в Білорусі, Мол-
дові та Україні

Агентство системи Організації Об’єднаних Націй, що займається захистом та підтримкою
біженців, сприяє їх місцевій інтеграції, добровільному поверненню на батьківщину чи пере-
селенню до третьої країни. УВКБ ООН реалізує проєкти «Місцева інтеграція біженців» та 
«Регіональна програма захисту», фінансовані Європейським Союзом у Білорусі, Молдові 
та Україні.
Проєкт «Місцева інтеграція біженців» є регіональним проєктом, який розпочався в 2009 
році та має завершитися в грудні 2013 року. Його основним завданням є: створення основи 
для розуміння та підтримки інтеграції біженців серед тих, хто приймає рішення, та у суспіль-
стві в цілому; допомога урядам та організаціям, які підтримують біженців, у вирішенні їх 
проблем та у їх інтеграції; а також створення сприятливих умов з реальними можливостями 
інтегруватися в місцеве суспільство для визнаних біженців, осіб, які користуються додатко-
вим захистом у Молдові та Білорусі, та нещодавно натуралізованих біженців, які недавно 
отримали громадянство України.
Проєкт «Регіональна програма захисту» прагне сприяти доступу шукачів статусу біженця 
та біженців до засобів захисту та довготривалих рішень завдяки зміцненню потенціалу 
відповідних державних органів та неурядових організацій. Вона також спрямована на під-
тримку урядів Білорусі, Молдови та України у виконанні їхніх зобов’язань щодо Конвенції про 
статус біженця 1951 року та Протоколу 1967 року. Регіональна програма захисту «Підтримка 
діяльності УВКБ ООН у Східній Європі в контексті регіональних програм захисту ЄС – Фаза II 
(MIGR/2011/272-415)» є дворічним проєктом (2011-2013 рр.), що реалізується на основі досвіду 
Фази I (2009-2011 рр.). Новий компонент Регіональної програми захисту по самозабезпеченню 
(Фаза II) спрямований на підвищення соціально-економічного захисту та самостійності осіб, 
які шукають притулку, шляхом підтримання їх основних потреб, допоки вони чекають рішення 
з приводу своїх клопотань про надання статусу біженця відповідно до проведення націо-
нальних процедур в усіх трьох країнах.

http://www.unhcr.org.ua/
Email: ukrki@unhcr.org
Телефон: +38 (044) 288 94 24, 
+38 (044) 288 97 10 
Факс: +38 044 288 98 50
вул. Лаврська, 14, м. Київ, Укра-
їна,  01015
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Моніторингова місія ООН 
з прав людини в Україні

З березня 2014 року Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні здійснює моніторинг 
ситуації з правами людини, готує публічні доповіді і сприяє дотриманню прав людини в 
Україні, приділяючи особливу увагу ситуації в зоні конфлікту на сході України і в Автономній 
Республіці Крим та місті Севастополі, тимчасово окупованих Російською Федерацією.
Місія має сім офісів в Україні: в Києві, Донецьку, Краматорську, Луганську, Маріуполі, Одесі 
та Харкові. Щодня спеціалісти/-ки з прав людини спілкуються з жертвами та свідками 
порушень прав людини по всій Україні, зокрема на території, яка контролюється самопро-
голошеними «республіками» та з Криму.

https://ukraine.un.org/uk
Email: hrmmu@ohchr.org
Телефон: + 38 (044) 253 9363
Факс: + 38 (044) 253 2607
Кловський Узвіз, 1
Київ, Україна, 01021

Венеційська комісія Ради 
Європи в Україні

Роль Венеціанської комісії полягає у наданні юридичних консультацій своїм державам-чле-
нам і, зокрема, у допомозі країнам, які бажають привести свої нормативно-правові та 
інституційні структури у відповідність до європейських стандартів та міжнародного досвіду 
в області демократії, прав людини та верховенства закону.
Комісія працює за трьома напрямами:

- демократичні інститути та основні права;
- конституційне правосуддя;
- вибори, референдуми та політичні партії.

https://www.venice.coe.int/
WebForms/members/countries.
aspx?id=47
https://www.coe.int/uk/web/
kyiv/assistance-to-the-ukrai-
nian-authorities-in-reforming-
electoral-legislation-and-in-
conducting-constitutional-reform
Email: kyiv@coe.int, 
sergiy.tkachenko@coe.int, 
anastasiia.devos@coe.int
Телефон:+38 044 425 60 01, +38 
044 425 02 62, +380 50 332 35 32 
Факс:+38 044 425 60 01,  +38 044 
425 02 62
вул. Іллінська, 8, під’їзд 7, поверх 
6, Київ, 04070 Україна

Група підтримки 
Європейської комісії для 
України «Енергетика 
та навколишнє 
середовище» (European 
Commission Support 
Group for Ukraine (SGUA) 
Energy & Environment)

SGUA забезпечує цілеспрямовану підтримку, що надається Європейською Комісією – кон-
сультації, експертизи та фінансове співробітництво. Також допомагає мобілізувати досвід 
держав-членів ЄС та покращити стратегічну координацію з іншими донорами та міжна-
родними фінансовими установами.

https://ec.europa.eu/neigh-
bourhood-enlargement/
neighbourhood/countries/
ukraine/sgua_en
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Північна екологічно-
фінансова
корпорація, НЕФКО 
(NEFCO)

Сприяння інвестиціям, пов’язаним виключно із зеленим ростом та пом’якшенням наслідків 
зміни клімату та адаптації до них, з особливим акцентом на Східній Європі, а також регіоні 
Балтійського моря, Арктики та Баренцовому регіоні.

https://www.nefco.int/про-
нефко/
Facebook: https://m.facebook.
com/NefcoinUkraine/
Телефон: +38 044 287 0106;
вул. Нижній Вал, 51, БЦ «Доміно»

Академія Фольке 
Бернадотта (Шведське 
урядове агентство з 
питань миру, безпеки і 
розвитку)

Академія Фольке Бернадотта (АФБ) — шведське урядове агентство з питань миру, без-
пеки та розвитку, загальною місією якого є підтримка міжнародної безпеки та операцій з 
управління кризовими ситуаціями. АФБ є частиною внеску Швеції до міжнародного миру 
та безпеки, її намагання покращити життя людей, які живуть в умовах бідності та репре-
сій. Проєкт АФБ «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» зосереджує 
основну увагу на посиленні принципів верховенства права при наданні адміністративних 
послуг в Україні, зокрема в умовах збройного конфлікту. У 2019-2020 рр. особлива увага 
приділяється викликам, пов’язаним з миром, безпекою та розвитком в Україні, особливо 
щодо: 1) посилення верховенства права в державному управлінні на місцевому та націо-
нальному рівнях в Україні; 2) сприяння верховенству права та інклюзивному управлінню на 
територіях, що постраждали від конфлікту; 3) створення платформ для діалогу та обміну 
досвідом з питань реінтеграції та миру.

https://donors.decentralization.
gov.ua/project/msvpu

Міжнародний інститут 
демократії та сприяння 
виборам (The Inter-
national Institute for 
Democracy and Electoral 
Assistance, International 
IDEA) 

International IDEA – міжурядова організація, яка підтримує стійку демократію у всьому світі 
як універсальне прагнення людини та засіб сталого розвитку через підтримку побудови, 
зміцнення та захисту демократичних політичних інститутів та процесів на всіх рівнях.

https://www.idea.int/
Телефон:+ 46 8 698 3700
Факс: + 46 8 20 24 22 Strömsborg
SE-103 34 Stockholm,
Sweden
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Центр гуманітарного 
діалогу (HD Centre)

Ініціативи з діалогу між сторонами конфлікту на сході України, фінансова підтримка гума-
нітарних ініціатив.

https://www.hdcentre.org/
activities/ukraine/
Email: info@hdcentre.org
Телефон: +41 22 908 11 30
Факс: +41 22 908 11 40
114 rue de Lausanne,
1202 Geneva, Switzerland

Фонд міжнародної 
солідарності (Республіка 
Польща)

Фонд міжнародної солідарності (ФМС) здійснює свою діяльність в області співпраці в цілях 
розвитку в інтересах інших держав. Зокрема, Фонд підтримує демократичні зміни, розвиток 
громадянської громадськості, принципи ефективного управління, розвиток місцевої демо-
кратії, передачу досвіду в області трансформації економіки і суспільного ладу, незалежні 
засоби масової інформації, організації із захисту прав людини.

https://solidarityfund.pl/ru/
www.solidarityfund.org.ua
Email:  sfpl_ua@solidarityfund.pl
вул. Гончара 12, офіс 1, 
01034, Київ, Україна
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ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
У СФЕРІ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ ВРУ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНОЇ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1 Програми міжнародно-технічної допомоги9 

4
НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

«Креативна Європа»
(Creative Europe)

Програма «Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, метою якої є розвиток 
сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспро-
можності європейської аудіовізуальної продукції, а також забезпечення промоції і захисту 
культурного та мовного розмаїття. На сьогодні програма охоплює 41 країну, серед яких – 
країни-члени ЄС, країни Східного партнерства та Європейської асоціації вільної торгівлі. 
Україна приєдналася до програми 1 січня 2016 року. 
Програма «Креативна Європа» складається із трьох підпрограм:

• «Культура», в рамках якої передбачено просування культурного та креативного секто-
рів. На підпрограму було виділено близько 31% бюджету програми «Креативна Європа»;
• «Медіа», що забезпечує підтримку розвитку та поширення аудіовізуальних творів. На 
підпрограму припадає щонайменше 56% бюджету програми «Креативна Європа»;
• «Міжсекторальна співпраця» – надає підтримку крос-секторальним проєктам, фінан-
сує дослідницькі інституції, що вивчають європейську культуру, а також підтримує мережу 
національних Бюро програми «Креативна Європа». 

Телефон:
+38 (044) 504 22 66
E-mail: creativeeurope.in.ua@
gmail.com

Веб-сайт: https://
creativeeurope.in.ua/

9. Інформація щодо програм міжнародно-технічної допомоги, які працюють у сфері відання Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, ґрунтується на основі даних інформаційної довідки, 
підготовленої Інформаційно-дослідницьким центром Верховної Ради України у відповідь на запит Комітету.
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

«Культура і 
креативність»

Програма Європейського Союзу та Східного партнерства  — це освітній проєкт для культур-
них менеджерів та активістів з України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови, 
в рамках якого міжнародні експерти діляться практичними порадами про менеджмент у 
культурі.
Мета програми:

- Об’єднання ключових гравців культурних індустрій у Східній Європі, країнах Балтії та 
Кавказькому регіоні;
- Формування сталої інфраструктури для ефективних міжнародних і міждисциплінарних 
колаборацій між членами спільноти;
- Посилення зв’язків та сприяння співпраці між суспільними й приватними організаціями, 
державними органами та громадянським суспільством;
- Набуття та поширення професійних якостей членів спільноти шляхом обміну знаннями 
та передовими практиками10.

E-mail: info.culture.creativity@
gmail.com

Веб-сайт: https://www.cul-
turepartnership.eu/ua/more-doc

«Дім Європи» (House of 
Europe)

House of Europe («Дім Європи») — програма, що фінансується Європейським Союзом, ство-
рена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами 
в країнах ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, 
соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. Програма фінансує більш як 20 
програм — стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, резиденції та інші форми профе-
сійного обміну. «Дім Європи» підтримує творчу кооперацію та співпрацю між українцями та 
їхніми колегами з ЄС у галузі культури та креативної індустрії. Програма також організовує 
молодіжні табори та студентський обмін між університетами в межах України.

E-mail: ask@houseofeurope.org.
ua

Телефон: +38 044 496 12 90

вул. Лаврська 16-Л, 01015 Київ, 
Україна

Веб-сайт: https://houseofeu-
rope.org.ua

10. https://www.culturepartnership.eu/ua/page/association
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Tandem

Ініціатива MitOst та Європейського культурного фонду (European Cultural Foundation, ECF).
Tandem – це програма культурного співробітництва з метою посилення громадянського 
суспільства в Європі та сусідніх регіонах. 
Складається з 4-х компонентів:

- Tandem 360°;
- Tandem Культурні столиці;
- Tandem Західні Балкани;
- Tandem Україна.

Tandem Ukraine – програма, що працює згідно з підходом «навчання через співпрацю» 
та підтримує соціальні зміни, що здійснюються інструментами культури. Ця платформа 
дає можливість ініціаторам та ініціаторкам проєктів розвинути нові навички, спробувати 
інновативні практики та отримати доступ до професійних міжнародних мереж. Tandem 
пропонує простір для створення сталих партнерств, які зростають на спільних цінностях.
Для нинішнього раунду команда програми Tandem Ukraine ставить собі за мету підтримати 
новачків, що лише розпочинають роботу на міжнародній культурній сцені, і разом із тим 
надати більш досвідченим акторам можливість перевинайти свої ролі. Формат програми 
запрошує учасників та учасниць установити контакт з новими та наявними стейкхолдерами 
«на місцях» та водночас налагодити довготривалі зв’язки з міжнародними партнерами.

https://www.tandemforculture.
org

https://www.tandemforculture.
org/programmes/tandem-
ukraine/

https://www.tandemforculture.
org/contact/

Програма 
Європейського 
інструменту сусідства 
«Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна» 
(2014-2020)

Загальною ціллю програми є підтримка заходів за допомогою Європейського Союзу, що 
спрямовані на інтенсифікацію та поглиблення соціально-економічного співробітництва між 
регіонами України та регіонами країн-членів, що поділяють спільний кордон11.
В межах програми реалізується низка проєктів співпраці у сфері культури і спільної істори-
ко-культурної спадщини.

Міністерство закордонних 
справ та торгівлі Угорщини
Департамент програм тран-
скордонного співробітництва
Веб-сайт: https://kormany.hu/

https://huskroua-cbc.eu/

11. https://huskroua-cbc.eu/about/programme-description 
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Програма 
Європейського 
інструменту сусідства 
«Україна-Польща-
Білорусь» 

У програмному періоді 2014-2020 програма відповідала на національні та регіональні 
потреби, та вирішувала спільні проблеми у сферах захисту довкілля, культури, охорони 
здоров’я та безпеки. Що стосується бюджету, програма «Польща-Білорусь-Україна» є 
найбільшою програмою ЄІС на сухопутних кордонах ЄС, із бюджетом понад 170 млн. 
євро, виділеним на реалізацію 167 проєктів12.
Наразі перебуває в розробці нова програма «Польща-Білорусь-Україна» (2021-2027).
У новій перспективі програми на зовнішніх кордонах Європейського Союзу будуть 
реалізовуватися в рамках цілі «Європейське територіальне співробітництво» політики 
згуртованості ЄС (Інтеррег) та нового Інструменту сусідства, міжнародного співробітни-
цтва та розвитку.
Попередньо вирішено виділити кошти на три (з п’яти) загальні цілі політики згуртованості 
2021-2027:

- зеленіша і низьковуглецева Європа;
- соціальніша Європа;
- Європа ближче до громадян.

Польща-Білорусь-Україна
Центр європейських проєктів – 
Телефон: +48 22 378 31 79
E-mail: pbu@pbu2020.eu  

Веб-сайт: https://www.
pbu2020.eu/ua

Програма 
Європейського 
інструменту сусідства 
«Румунія-Україна» (2014-
2020)

Пріоритети програми:
• Інституційна співпраця в галузі освіти для розширення доступу до освіти та якості 

освіти;
• Розробка прикордонного транспорту та інфраструктури ІКТ;
• Збереження і просування культурної та історичної спадщини.

Міністерство регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів віді-
грає роль органу управління. Наразі розпочато діяльність з підготовки Програми Interreg 
NEXT Румунія – Україна на період 2021-2027. У червні 2020 року був створений Спільний 
комітет з програмування, і ця структура об’єднує представників центральних та місцевих 
державних органів влади та інших партнерських організацій з обидвох  країн та є голов-
ним органом, що приймає рішення щодо етапів програмування. Наразі були прийняті 
рішення щодо роботи Комітету, підготовки документації для стратегічного аналізу з еко-
логії та встановлення зони програми. Зона програми складається з п’яти прикордонних 
повітів Румунії, відповідно Сату-Маре, Марамуреш, Сучава, Ботошань та Тулча, а з Укра-
їни – Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська область.

Телефон: +40 372111332
Факс: +40 372111456
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro

12. https://www.pbu2020.eu/ua/pages/251
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Програма 
транскордонного 
співробітництва
Молдова – Україна

Мета програми: зміцнення транскордонних контактів між місцевими органами влади, 
громадами та організаціями громадянського суспільства з метою сприяння виробленню 
спільних рішень для спільних проблем соціально-економічного розвитку.

Пріоритети:
• Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах шляхом проведення 
спільних проєктів на підтримку соціально-економічного розвитку.
• Рішення загальних проблем екології, зайнятості, охорони здоров’я та інших областей, 
що представляють загальний інтерес і транскордонне значення.
• Культура, освіта та спорт.

Спільна операційна 
програма ЄІС «Басейн 
Чорного моря» (2014-
2020)

Програма спрямована на покращення добробуту населення у районах басейну Чорного 
моря шляхом сталого розвитку та спільного захисту навколишнього середовища.
Програма отримує фінансування від ЄІС, а також від Європейського фонду регіональ-
ного розвитку (European Regional Development Fund) та Інструменту попереднього вступу 
(Instrument for Pre-Accession). Програма охоплює три пріоритети та компонент технічної 
допомоги:
Пріоритет 1: Підтримка транскордонного партнерства для економічного та соціального 
розвитку на основі спільних ресурсів. 
Пріоритет 2: Обмін ресурсами та компетенцією щодо охорони та збереження навколиш-
нього середовища.
Пріоритет 3: Підтримка культурних та освітніх мереж для створення спільного культурного 
середовища в басейні.

E-mail: blacksea-cbc@mdrap.ro

https://blacksea-cbc.net/
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4.2 Перелік проєктів міжнародної технічної допомоги, яка надається ЄС, країнами – партнерами з розвитку 
та міжнародними організаціями за напрямом гуманітарна та інформаційна політика

Інформація надана Секретаріатом Кабінету Міністрів України
у відповідь на запит Програми USAID РАДА

(листом від 05.03.2021 №7192/0/2-21) 

№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕ-

ФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – освіта і наука

1

«ЕаП Коннект»- 
Зовнішня акція 
Європейського 
Союзу

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

01.07.2015 – 
28.02.2021

Асоціація 
користувачів 
Української 
науково-освітньої 
телекомунікаційної 
мережі «Уран»

МОН

Асоціація корис-
тувачів Української 
науково-освітньої теле-
комунікаційної мережі 
«Уран»

Скорочення цифрового розриву шляхом 
надання доступу до високошвидкісної, 
високонадійної науково-дослідної освітньої 
мережі для досліджень і освітньої діяльності 
між регіонами Східного партнерства 
і Європою; закупівля, встановлення і 
експлуатація мережі високої пропускної 
здатності; сприяння використанню мережі 
існуючими і потенційними спільнотами 
користувачів в регіоні Східного партнерства 
та надання технічної підтримки.

2

Європейські 
антитоталітарні 
практики

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

01.09.2018 – 
31.08.2021

Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. 
Шевченка

МОН

Національний універ-
ситет «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. 
Шевченка

Формування  знань та розуміння 
сутності концепту тоталітаризму, також 
антитоталітарних культурних практик та 
застосування ефективних європейських 
антитоталітарних практик, що сприятиме 
подоланню наслідків тоталітарного 
минулого та подальшого процесу 
євроінтеграції України.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕ-

ФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – освіта і наука

3

Європейські 
цінності в 
літературі

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

01.09.2018 – 
31.08.2021

Запорізький 
національний 
університет

МОН
Запорізький національ-
ний університет

Формування нового покоління 
високоосвічених вчителів середніх 
шкіл, здатних зрозуміти логіку 
культурного розвитку; систематизація 
мультидисциплінарних підходів до поняття 
європейських цінностей; визначення 
попередніх європейських художніх творів; 
створення інноваційної методологічної 
системи.

4

Підтримка 
участі України 
у програмі ЄС 
«Креативна 
Європа»

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

25.07.2019 – 
24.07.2022

Міністерство 
культури та 
інформаційної 
політики України

Мініс-
терство 
куль-
тури та 
інфор-
маційної 
політики 
України

Міністерство культури 
та інформаційної полі-
тики України

Сприяння зміцненню культурного та 
креативного секторів України, а саме 
підтримка участі України у програмі 
«Креативна Європа».

5

Медіація: 
навчання та 
трансформація 
суспільства 
(MEDIATS)

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

15.11.2018 – 
14.11.2021

Університет 
економіки та права 
«Крок»; Харківський 
національний 
університет імені 
В. Н. Каразіна; 
Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича

МОН
Нідерландська акаде-
мія бізнесу

Сприяння процесам медіації в Україні, 
Азербайджані, Грузії  для підвищення 
демократії та об’єктивного вирішення 
проблем шляхом набуття найкращих 
європейських практик; розробка та 
впровадження магістерської програми 
«Медіація»; заснування федерації медіації.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – освіта і наука

6

2 замки: спільна історія, 
спільне просування, 
стимул для зміцнення 
співпраці, туристичних 
потоків та економічного 
зростання
(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.09.2019 – 
31.08.2021

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь» 
ЄІС 2014-
2020

Громадська 
організація «Інститут 
регіонального 
розвитку»; 
Державний історико-
архітектурний 
заповідник у м. 
Жовкві

Львівська 
ОДА

Громадська 
організація 
«Інститут регі-
онального 
розвитку»

Збільшення кількості відвідувачів замків 
у м. Жовква та Красичині за рахунок 
їх кращого просування, підвищення 
кваліфікації менеджерів з управління 
та просування культурної спадщини, 
залучення громадян до прийняття 
рішень щодо культурної спадщини.

7

Культурний вимір 
Європи

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

03.09.2019 – 
02.09.2022

Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені                                  
Т. Г. Шевченка

МОН

Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» імені                                  
Т. Г. Шевченка

Поглиблене вивчення історії культурних 
цінностей Європи та наявного в 
чернігівському регіоні європейського 
культурного спадку; дослідження 
основних принципів міжкультурної 
комунікації та реалізації культурної 
політики ЄС; посилення синергії 
між установами освіти та культури; 
визначення перспективи імплементації 
в Україні європейського досвіду 
культурної політики.

8

Невидима спадщина: 
обмін та впровадження 
передового досвіду 
щодо доступу до 
культури для  людей з 
вадами зору
(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.01.2020 – 
30.06.2021

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь» 
ЄІС 2014-
2020

ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника»

Івано-
Франків-
ська ОДА

Люблінський 
Католицький 
університет 
Іоана Павла  
II (Республіка 
Польща)

Метою проєкту є надання польським та 
українським громадянам з порушенням 
зору можливості користуватись тими 
ж правами, якими користуються зрячі, 
які мають доступ до об`єктів культурної 
спадщини, а також надати закладам 
культури залучати позбавлених зору 
відвідувачів.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – освіта і наука

9

Диверсифікація 
сільського туризму 
через збалансованість 
та креативність: 
поширення 
європейського досвіду 
в Україні

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

18.11.2020 – 
17.11.2023

Запорізький 
національний 
університет

МОН
Запорізький 
національний 
університет

Оснащення магістрів освітньої 
програми «Економіка» спеціальності 
«Міжнародна економіка» Запорізького 
національного університету та 
підприємців в сфері туристичного 
бізнесу компетенціями щодо 
формування креативних та 
збалансованих бізнес-моделей 
розвитку туризму на основі 
європейського досвіду.

10

Соціальні та культурні 
аспекти європейських 
студій

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

30.10.2020 – 
29.10.2023

Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова

МОН

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М. П. Дра-
гоманова

Сприяння європейській інтеграції та 
дослідженням ЄС; розбудова мереж 
з колегами в Україні та за кордоном; 
навчання студентів тих спеціальностей, 
які не вивчають спеціально європейські 
проблеми (управління, інклюзивна 
педагогіка тощо); проведення спільних 
веб-конференцій та /або круглого 
столу для освітян з України та ЄС.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

11

Нове життя старого 
міста: ревіталізація 
пам’яток історико-
культурної спадщини 
Луцька та Любліна

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.08.2018 – 
31.12.2021

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Виконавчий комітет 
Луцької міської ради

Волинська 
ОДА

Виконавчий 
комітет Луцької 
міської ради

Підвищення рівня туристичної 
привабливості історичних 
пам’яток прикордонного 
регіону Польщі та України 
шляхом створення спільного 
туристичного продукту на 
основі історичної та культурної 
спадщини.

12

Єднає нас Буг – 
утворення двох 
транскордонних 
байдаркових 
туристичних маршрутів

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

04.07.2018 – 
03.07.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020, 
представлений 
Міністерством 
інвестицій та 
економічного 
розвитку Респу-
бліки Польща

Сокальська районна 
рада Львівської 
області

Львівська 
ОДА

Гміна Дорого-
чин (Республіка 
Польща)

Зміцнення інтеграції в 
транскордонному регіоні та 
підвищення його соціального 
та економічного потенціалу 
через популяризацію та 
збереження природного спадку 
та вдосконалення туристичної 
інфраструктури річки Буг та її 
злиття.

13

GreeTHiS – Зелений 
туризм та історична 
спадщина – сходинка 
для розвитку Басейну 
Чорного Моря (BSB 305)

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

23.10.2018 – 
22.04.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020, 
представлений 
Міністерством 
інвестицій та 
економічного 
розвитку Респу-
бліки Польща

Виконавчий комітет 
Ізмаїльської міської 
ради

Одеська 
ОДА

Союз болгар-
ських місцевих 
органів влади 
Чорного моря 
(Республіка Бол-
гарія)

Сприяння розвитку зеленого 
транскордонного історичного 
туризму в басейні Чорного моря 
шляхом заохочення ноу-хау, 
технологій адаптації клімату 
до історичних і захищених 
будівель та сприяння передачі 
інноваційних бізнес-рішень між 
країнами.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

14

Природа без 
кордонів – 
збереження спільної 
природної спадщини 
в громадах 
Добромиль (Україна) 
та Загуж (Польща)

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

04.07.2018 – 
01.03.2021

ОУ СОП «Україна-
Польща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020, 
представлений 
Міністерством 
інвестицій та 
економічного 
розвитку 
Республіки 
Польща

Добромильська 
міська рада 
Старосамбірського 
району Львівської 
області

Львівська 
ОДА

Гміна Загуж 
(Республіка 
Польща)

Покращення використання природної 
спадщини польсько-української 
території Карпат для розвитку 
туристичних пропозицій на принципах 
сталого розвитку.

15

Адаптація колишньої 
обсерваторії на горі 
Піп Іван для потреб 
високогірного 
рятувального центру

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

23.02.2019 – 
22.02.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Державний вищий 
навчальний заклад 
Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
Управління ДСНС 
України в Івано-
Франківській 
області

Іва-
но-Фран-
ківська 
ОДА

Держав-
ний вищий 
навчальний 
заклад При-
карпатський 
національний 
університет 
імені Василя 
Стефаника

Підвищення безпеки високогірного 
туризму шляхом реконструкції 
колишньої обсерваторії на горі Піп Іван 
відповідно до потреб високогірного 
рятувального навчального центру, а 
також пошуково-рятувальної станції, 
навчань рятувальників високогірних 
районів, створення платформи 
електронних послуг, обміну досвідом 
та навчальними матеріалами 
між польськими та українськими 
високогірними рятувальними службами, 
створення системи інформування 
туристів про превентивні заходи під 
час перебування у високогір’ї, безпечні 
маршрути та метеорологічний прогноз.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

16

СМАРТ Музей –сучасні 
форми представлення 
культурної спадщини

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.09.2019 – 
31.08.2021

ОУ СОП «Угорщина-
Словаччина-Румунія-
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних справ 
та зовнішньої торгівлі 
Угорщини

Мукачівський 
історичний музей

Закар-
патська 
обласна 
державна 
адміні-
страція

ГО «Асоціація 
розвитку малого 
і середнього 
бізнесу та 
інновацій «Ужго-
род-ХХІй вік»

Підвищення кількості 
відвідувачів об’єктів історії 
та культури як ключових 
туристичних атракцій у 
прикордонних районах 
Угорщини, Словаччини та 
України.

17

Сьогодні разом – 
спільна популяризація 
культури та історії 
Ленчинського повіту і 
Миколаївського району

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

26.12.2019 – 
26.06.2022

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Миколаївська міська 
рада Львівської 
області

Львівська 
ОДА

Ленчинський 
повіт (Респу-
бліка Польща)

Збільшення кількості 
вітчизняних та іноземних 
туристів, які відвідують 
об`єкти культурної та 
історичної спадщини в 
Ленчинському повіті та 
Миколаївському районі, 
що позитивно вплине на їх 
економічне зростання.

18

Культурна спадщина 
кухні – просування 
кулінарних 
традицій через 
професіоналізацію 
гастрономічної 
пропозиції Любліна та 
Рівного

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

26.12.2019 – 
26.06.2022

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Управління з питань 
стратегічного 
розвитку та 
інвестицій 
виконавчого комітету 
Рівненської міської 
ради; Громадська 
організація «Агенція 
сталого розвитку 
міста»

Рівненська 
ОДА

Управління з 
питань страте-
гічного розвитку 
та інвестицій 
виконавчого 
комітету Рів-
ненської міської 
ради

Метою проєкту є 
покращення і розвиток 
туристичної привабливості 
та культурної спадщини міст 
Рівного та Любліна шляхом 
популяризації кулінарної 
спадщини.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

19

Польсько-українське 
співробітництво для 
розвитку туризму 
та збереження 
культурної 
спадщини на 
території, охопленій 
торговою маркою 
«Живописний Схід»

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.12.2019 – 
30.09.2021

ОУ СОП «Україна-
Польща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020

Рівненська 
сільська рада 
Любомльського 
району Волинської 
області

Волин-
ська ОДА

Асоціація міс-
цевої групи дій 
Землі Хелмські 
(Республіка 
Польща)

Проєкт має на меті підвищити 
зацікавленість туристів та місцевих 
громад до культурних та історичних 
пам’яток області Програми. Місцевий 
бренд «Живописний Схід» - це 
всебічний та інноваційний туристичний 
бренд, що посилається на локальну 
ідентичність, існуючу в польсько-
українській області, культурну, 
історичну та природну спадщину.

20

Молоді місцеві 
охоронці природи 
долини Бугу

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.01.2020 – 
31.10.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Громадська 
організація 
«Агенція місцевого 
економічного 
розвитку Кам’янка-
Бузького району»

Львівська 
ОДА

Асоціація 
«Місцева 
група активної 
діяльності – 
Тигель Долини 
Бугу»

Підтримка транскордонного 
соціально-економічного зростання 
та зміцнення інтеграції місцевих 
громад у галузі збереження та 
пропаганди природної спадщини та 
свідомого використання природи для 
покращення різноманітності та якості 
туристичних послуг у долині Західного 
Бугу.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

21

Промоція ремісництва 
і гастрономії як 
невід’ємних складових 
культурної спадщини 
Карпатського 
єврорегіону

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.10.2019 – 
30.09.2021

ОУ СОП «Угор-
щина-Словаччи-
на-Румунія-Україна 
2014-2020», пред-
ставлений 
Міністерством закор-
донних справ та 
зовнішньої торгівлі 
Угорщини

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»; 
Закарпатський 
фонд підтримки 
підприємництва 
«Фонд ТЄС»

Закарпат-
ська ОДА

Державний 
вищий навчаль-
ний заклад 
«Ужгородський 
національний 
університет»

Просування ремесл та 
гастрономічної культури 
регіону як невід’ємних 
складових культурної 
спадщини  Карпатського 
єврорегіону, збільшення 
обсягу регіонального 
ринку місцевої продукції, 
зміцнення процвітання, 
стабільності та співпраці.

22

EFIGE – 
транскордонний 
комплекс. Поєднання 
культурної спадщини в 
Придунав’ї

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

08.02.2020 
– 07.08.2021

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений Мініс-
терством державних 
робіт, розвитку та 
управління Румунії

Виконавчий комітет 
Ізмаїльської міської 
ради

Одеська 
ОДА

Повітова рада 
Тульча (Румунія)

Просування культурного 
потенціалу для місцевості, 
визначеної транскордонною 
зоною Єврорегіону Нижній 
Дунай.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

23

Українсько-польське 
поозер`я – край 
легенд: відкрий 
та насолоджуйся 
незвіданим

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.02.2020 – 
30.09.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020, 
представлений 
Міністерством 
інвестицій та 
економічного 
розвитку Респу-
бліки Польща

Волинська обласна 
рада

Волин-
ська ОДА

Волинська 
обласна рада

Сприяння сталому соціально-
економічному розвитку 
українсько-польського прикордоння 
(гміни Влодава та Шацького 
району) шляхом створення 
конкурентоспроможного туристичного 
продукту та популяризації природної 
спадщини. Головними результатами 
проєкту стануть туристичний бренд 
українсько-польського поозер`я, як 
привабливої туристичної дестинації, 
розташованої на території суміжних 
Шацького національного та 
Собіборського ландшафтних парків.

24

Назад до наших 
спільних коренів

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

05.02.2020 
– 04.04.2021

ОУ СОП 
«Угорщина-Сло-
ваччина-Ру-
мунія-Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних 
справ та зов-
нішньої торгівлі 
Угорщини

Управління 
економічного та 
інтеграційного 
розвитку 
Виконавчого 
комітету Івано-
Франківської міської 
ради;  ГО «Центр 
муніципального 
та регіонального 
розвитку – 
ресурсний центр»

Іва-
но-Фран-
ківська 
ОДА

Місто Бото-
шані  (Румунія)

Підвищення конкурентоспоможності 
на кордоні ЄС в районі Ботошані-
Івано-Франківськ на засадах 
співпраці та добросусідства шляхом 
спільної туристичної капіталізації 
мультикультурної спадщини до 2024 
року.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

25

Підвищення 
цінності культурної 
ідентичності та 
спільної історії для 
розвитку туризму в 
прикордонній зоні 
Нижнього Дунаю

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

27.02.2020 – 
26.08.2021

ОУ СОП «Руму-
нія – Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Молодіжна 
громадська 
організація 
«Нове покоління 
Європи»

Одеська 
ОДА

Асоціація 
сталого 
розвитку 
дельти 
Дунаю 
(Румунія)

Просування культурного потенціалу для 
місцевості, визначеної транскордонною зоною 
Єврорегіону Нижній Дунай

26

Smart Travel 
Bucovina

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

07.11.2019 – 
06.03.2021

ОУ СОП «Руму-
нія – Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Відділ з питань 
туризму 
Чернівецької 
обласної 
державної 
адміністрації

Черні-
вецька 
ОДА

Сучавська 
повітова 
рада

Розвиток туристичної інфраструктури Сучави 
та Чернівецької області шляхом створення 
мобільного додатку для забезпечення корисною 
інформацією, розвитку культури та туризму у цих 
регіонах.

27

Нафтова 
спадщина 
діяльності Ігнація 
Лукасевича

(Партнер з 
розвитку – ЄС)

17.12.2019 – 
16.10.2021

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування 
«Єврорегіон 
Карпати – 
Україна»

Львівська 
ОДА

Підкар-
патське 
воєводство 
(Республіка 
Польща)

Стимулювання туристичного руху 
Підкарпатського воєводства та Львівщини, 
шляхом популяризації знань про нафтову 
спадщину, включаючи створення відео-
посібника щодо об`єктів, беручи до уваги спільну 
спадщину індустріальної культури, пов̀язаної з з 
досягненнями Ігнація Лукасевича та з традиціями 
видобутку нафти.  Розвиток транскордонної  
співпраці  між поляками та українцями.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

28

Дві культури, одна 
Європа

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

15.02.2020 – 
14.02.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Комунальний 
заклад 
«Закарпатський 
академічний 
обласний 
український 
музично-
драматичний 
театр імені братів 
Юрія-Августина та 
Євгена Шерегіїв 
Закарпатської 
обласної ради; 
Міжрегіональний 
центр 
транскордонної 
співпраці, 
м.Перечин

Закар-
патська 
ОДА

Асоціація 
Інституту 
пам`яті та 
спадщини 
прикордоння

Підвищення рівня знань населення, 
особливо молоді, про культурну 
спадщину Люблінського воєводства 
та Закарпатської області шляхом 
створення та розвитку в цих 
регіонах транскордонних культурних 
інформаційних центрів.

29

Ксєнжполь та 
Кристинопіль: 
етно+гео = 
перспектива

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.07.2020 – 
30.06.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Червоноградський 
Народний Дім

Львівська 
ОДА

Гміна Ксєн-
жполь 
(Республіка 
Польща)

Захист та просування культурно-
історичної спадщини, покращення 
іміджу та привабливості регіону та 
підвищення потенціалу місцевих 
громад.  Культурний обмін між жителями 
транскордонних регіонів шляхом 
спільних культурних подій та передачі 
традицій підростаючому поколінню.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

30

Захист громадянських 
прав осіб з інвалідністю 
і створення 
можливостей для них 
пізнавати унікальну 
культурну спадщину 
міст Львова і 
Перемишля

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.06.2020 – 
31.05.2021

ОУ СОП 
«Україна-Поль-
ща-Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Львівська Асоціація 
Розвитку Туризму

Львівська 
ОДА

Львівська Асо-
ціація Розвитку 
Туризму

Створення привабливих 
туристичних маршрутів 
для людей із вадами зору, 
а також для людей, які 
користуються інвалідними 
візками, з метою 
розширення їх можливостей 
для вивчення унікальної 
культурної та архітектурної 
спадщини Львова та 
Перемишля.

31

Посилення 
транскордонної 
промоції спільної 
культурної та історичної 
спадщини у рівнині 
регіону Сомеш

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

09.04.2020 
– 09.04.2021

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020»

Гечанська сільська 
рада Закарпатської 
області

Закарпат-
ська ОДА

Муніципалітет 
Агріш (Румунія)

Збереження та 
пропагування культурної 
спадщини 35 місцевих 
громад у повіті Сату-Мару 
та Закарпатської області, 
пов’язаних спільною 
мовною спадщиною 
регіону рівнини Сомеш, 
що підтримує створення та 
розвиток транскордонної 
мережі, орієнтованої на 
довгостроковий розвиток 
місцевої культури, 
просування конкретних 
культурних ідентичностей та 
культурний діалог.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

32

Культурні зв’язки 
– культурна 
мобільність у 
прикордонній зоні

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.10.2019 – 
30.09.2021

ОУ СОП 
«Угорщина-Сло-
ваччина-Ру-
мунія-Україна 
2014-2020»

Комунальний заклад 
«Закарпатський 
музей народної 
архітектури та 
побуту»

Закар-
патська 
ОДА

Повітовий 
музей Сату 
Маре

Промоція місцевої культури та 
збереження історичної спадщини. 
Популяризація місцевої культури та 
історії разом із функціями туризму.

33

Транскордонний 
культурний діалог 
задля збереження 
Європейської 
культурної спадщини

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.10.2019 – 
31.03.2022

ОУ СОП 
«Угорщина-Сло-
ваччина-Ру-
мунія-Україна 
2014-2020»

Великоберезнянська 
селищна рада; 
Благодійний фонд 
«Центр громадських 
ініціатив»

Закар-
патська 
ОДА

Селище 
Якубова Воля 
(Словацька 
республіка)

Промоція місцевої культури та 
збереження культурної спадщини. 
Представлення традицій та культурної 
спадщини, типової для українсько-
словацького кордону.

34

Розвиток та 
просування 
спадщини

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.06.2020 – 
31.05.2022

Болградська міська 
рада

Одеська 
ОДА

Муніципалі-
тет Генерал 
Тошево (Рес-
публіка 
Болгарія)

Нарощення туристичного 
потенціалу шляхом розвитку та збуту 
конкурентоспроможної туристичної 
продукції, створеної з використанням 
знань про багату природну, культурну 
та історичну спадщину регіону. 
Створення умов для наслідування 
поколіннями знань про регіон шляхом 
стимулювання інтересу та любові 
молоді до спільної спадщини.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

35

Популяризація 
туристичних об`єктів  
Першої Угорсько-
Галицької залізниці

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

29.03.2020 – 
28.03.2021

ОУ СОП «Україна-
Польща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020

Громадська 
організація 
«Лінія102.Юа»; 
Західноукраїнський 
ресурсний центр

Львівська 
ОДА

Громадська 
організація 
«Лінія102.Юа»

Збереження історико 
– культурної спадщини 
об`єктів поблизу відомої 
Першої Угорсько-Галицької 
залізниці, зміцнення 
культурних зав’язків між 
жителями прикордонних 
регіонів України та 
Польщі, підвищення 
привабливості об`єктів 
історичної спадщини у 
прикордонних регіонах та 
покращення стабільності 
місцевих громад за рахунок 
збільшення доходів від 
туризму.

36

Карпатський 
шлях дерев̀яної 
архітектури – спільні 
дії для збереження та 
промоції історико-
культурної спадщини 
українсько-польського 
прикордоння

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.07.2020 – 
30.06.2021

ОУ СОП «Україна-
Польща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020

Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування 
«Єврорегіон Карпати 
– Україна»

Львівська 
ОДА

Асоціація орга-
нів місцевого 
самоврядування 
«Єврорегіон 
Карпати – 
Україна»

Створення спільного 
транскордонного шляху 
та його промоція, а також 
підвищення обізнаності 
місцевого населення щодо 
управління культурною 
спадщиною.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

37

Сприяння культурі 
гуцульського етносу 
в румунсько-
українському 
прикордонному 
регіоні

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

05.02.2020 
– 04.08.2021

ОУ СОП «Руму-
нія – Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Рахівська міська рада
Закар-
патська 
ОДА

Сільська 
рада громади 
Бістра, повіт 
Марамуреш 
(Румунія)

Реабілітація, модернізація, підтримка 
культурної інфраструктури (музеї, 
меморіальні будинки). Розвиток 
туризму та збереження регіонального 
культурного та історичного спадку.

38

Прикордонні 
відносини 
через розвиток 
добросусідства

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.09.2020 – 
28.02.2021

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Комунальне 
підприємство 
«Ужгородське 
районне агентство 
розвитку»

Закар-
патська 
ОДА

Комунальне 
підприємство 
«Ужгород-
ське районне 
агентство 
розвитку»

Сприяння розвитку традиційної 
майстерності серед молоді та 
розрізнення індивідуальності 
кожного з районів шляхом розвитку 
їх унікального бренду. Сприяння 
найкращому представленню 
туристичних пам`яток та унікальних 
туристичних особливостей 
Ужгородського району та 
Жешувського повіту, а також їх 
місцевих промислів для існуючих та 
потенційних відвідувачів територій.

39

Пізнай культуру 
транскордонних 
регіонів Польщі та 
України

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.09.2020 – 
31.08.2021

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Перечинська міська 
рада Закарпатської 
області; Комунальний 
заклад «Краєзнавчий 
музей міста Перечин»

Закар-
патська 
ОДА

Перечинська 
міська рада 
Закарпатської 
області

Покращення туристичної 
привабливості через промоцію 
культурної спадщини у формі 
лемківської та ласов̀яцької культури.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

40

Транскордонний 
простір культури та 
мистецтва

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

15.05.2020 – 
14.05.2022

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-Україна 
2014-2020»

Громадська 
організація 
«Про Культура 
Субкарпатіка»

Закарпат-
ська ОДА

Асоціація Великі 
Капушани та 
Околиці (Сло-
ваччина)

Створення умов для 
ефективного використання 
потенціалу та розвитку 
місцевого туризму, 
пропаганда місцевої 
культури та збереження 
історичної спадщини.

41

Розвиток та просування 
активного туризму в 
басейні Чорного моря – 
EscapeLand

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

01.06.2020 – 
31.05.2022

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» ЄІС 
2014-2020

Виконавчий комітет 
Вилківської міської 
ради

Одеська 
ОДА

Територіальна 
адміністративна 
одиниця повіту 
Галац, Румунія

Створення сучасних 
туристичних продуктів, 
охорона та збереження 
розташованих в регіоні 
об’єктів культурної 
спадщини.

42

Культура у 
віддзеркаленні 
– реставрація 
будинку культури у 
м. Сеїні (Румунія) та 
концертного залу у 
м. Калуш (Україна) у 
мультикультурні центри

(Партнер з розвитку – 
ЄС)

15.09.2019 – 
15.09.2021

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-Україна 
2014-2020»

Управління культури, 
національностей 
та релігій Калуської 
міської ради

Виконав-
чий комітет 
Калуської 
міської 
ради Іва-
но-Фран-
ківської 
області

Місто Сеїні 
(Румунія)

Створення умов для 
ефективного використання 
потенціалу та розвитку 
місцевого туризму, 
пропаганда місцевої 
культури та збереження 
історичної спадщини.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

43

Розвиток 
транскордонної 
культури: 
відреставровані 
театри міст Сату 
Маре та Ужгород

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

02.08.2020 
– 01.01.2022

ОУ СОП «Румунія 
– Україна 2014-
2020»

Комунальний заклад 
«Закарпатський 
академічний 
обласний 
український музично-
драматичний 
театр імені братів 
Юрія-Августина та 
Євгена Шерегіїв» 
Закарпатської 
обласної ради, 
Виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради

Закар-
патська 
ОДА

Муніципалітет 
міста Сату 
Маре (Румунія)

Розвиток транскордонного 
туристичного потенціалу шляхом 
покращення пропозиції культурного 
життя населенню, що проживає у Сату 
Маре та Закарпатській області.

44

Через мистецтво ми 
руйнуємо кордони

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.10.2019 – 
31.10.2021

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-Україна 
2014-2020»

Управління 
міжнародного 
співробітництва 
та інновацій 
Ужгородської міської 
ради; Інформаційно-
інноваційний центр 
розвитку «НОВУМ»

Закар-
патська 
ОДА

Муніципа-
літет міста 
Міхаловце 
(Словаччина)

Підвищення конкурентоспроможності 
прикордонних регіонів шляхом 
розвитку інфраструктури та 
співпраці у галузі культури та 
туризму за допомогою інноваційного 
взаємозв’язку регіонів та сприяння 
активному туризму, а також посилення 
культурного та туристичного 
потенціалу регіонів.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕ-

ФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – регіональний розвиток

45

Просування 
Чорноморського 
регіону як дестинації 
винного туризму – 
Море вина

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

21.07.2020 – 
20.09.2022

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» 
ЄІС 2014-2020

Одеська 
національна 
академія 
харчових 
технологій

Одеська 
ОДА

Міжнародний фонд 
досліджень та 
освіти в агробіз-
несі, м.Єреван 
(Республіка Вірме-
нія)

Позиціонування та просування 
Чорноморського регіону як важливого 
місця винного туризму, а також 
допомога зацікавленим сторонам 
винного туризму у виробленні 
спільних підходів до просування своїх 
туристичних продуктів.

46

Easy-B: Покращений 
доступ в школах 
прикордонних 
сільських територій 
Йорданешти та 
Балкауці

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.09.2020 – 
01.03.2022

ОУ СОП 
«Румунія – 
Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Йорданештська 
сільська рада

Черні-
вецька 
ОДА

Комуна Балкауці 
(Румунія)

Поліпшення доступу до освіти та 
підвищення її якості, включаючи 
викладання мов меншин у сільських 
громадах, розташованих на 
румунсько-українських прикордонних 
територіях, шляхом відновлення 
освітньої інфраструктури, наділення 
шкіл новими технологіями, передачі 
передового досвіду між школами та 
створення 2 центрів для шкільного та 
професійного консультування.

47

Сховище побудованої 
та інтелектуальної 
спадщини регіону 
Верхньої Тиси

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.09.2020 – 
31.08.2022

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-Україна 
2014-2020»

ГО «Товариство 
угорської 
культури 
Закарпаття»; ГС 
«Закарпатська 
Угорська 
Туристична 
Рада»

Закар-
патська 
ОДА

Агентство регіо-
нального розвитку 
та захисту 
навколишнього 
середовища  
округу 
Саболч-Сот-
мар-Берег 
(Угорщина)

Створення туристичного маршруту 
заміськими будинками, підтримка 
виробництва традиційних локальних 
ремесельних виробів шляхом участі 
у заходах, які проводитимуться у 
заміських будинках.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – соціальна інфраструктура і та послуги

48

52 способи життя 
в Карпатах: 
відродження 
традиційних культур 
праці

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

25.10.2019 – 
24.10.2021

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-
Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних 
справ та зов-
нішньої торгівлі 
Угорщини

Громадська 
організація 
«Туристична 
асоціація Івано-
Франківщини»; 
Управління 
міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
Івано-Франківської 
ОДА

Івано-
Франків-
ська ОДА

Громадська 
організація 
«Туристична 
асоціація 
Івано-Фран-
ківщини»

Збільшення відвідуваності і створення 
нових можливостей щодо джерел 
доходу у прикордонних громадах 
шляхом розробки й популяризації 
унікального туристичного досвіду, 
побудованого навколо традиційних 
культур праці і способів життя в 
межах Дестинації Карпатської живої 
спадщини. Партнери перетворять 
місцеві культурні активи на 52 ринкові 
продукти, надаючи різноманітні 
можливості для підприємців та 
місцевого населення, мотивуючи 
продовжувати традиційні практики, 
розвивати повагу та сприяти 
збереженню спадщини.

49

Реставрація спільної 
історичної та 
культурної спадщини

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.09.2019 – 
31.08.2022

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-
Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних 
справ та зов-
нішньої торгівлі 
Угорщини

Управління 
Мукачівської греко-
католицької єпархії

Закар-
патська 
ОДА

Публічна 
організація 
«Перлини 
готичного 
шляху» 
(Словацька 
Республіка)

Сприяння привабливості та 
представленню культурної спадщини.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – соціальна інфраструктура і та послуги

50

Розвиток 
транскордонного 
співробітництва 
щодо популяризації 
об’єктів історичної та 
культурної спадщини 
на транскордонній 
території Румунії й 
України

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

05.02.2020 
– 04.08.2021

ОУ СОП 
«Румунія – 
Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Івано-
Франківський 
національний 
технічний 
університет 
нафти і газу

Іва-
но-Фран-
ківська 
ОДА

Сучавський універ-
ситет «Штефана 
чел Маре» (Руму-
нія)

Збереження та промоція культурної 
та історичної спадщини у 
прикордонній зоні, підтримка 
розвитку місцевої культури, 
специфічної культурної ідентичності 
та культурного діалогу, підвищення 
присутності туристів у регіоні.

51

Буковинський етнічний 
спеціальний скарб – 
BEST

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

01.01.2020 – 
30.06.2021

ОУ СОП 
«Румунія – 
Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Громадська 
організація 
«Чернівецька 
обласна ліга 
румунської 
молоді  
«Жунімя»; 
громадська  
організація 
«Медіа Центр 
БукПресс»

Черні-
вецька 
ОДА

Фонд благодійності 
та взаємодопомоги 
«Ана» (Румунія)

Сприяння розвитку культурного 
туризму на Буковині в рамках 
популяризації нематеріальної 
культурної спадщини етнічних груп 
що проживають в Чернівецькій 
області та в Сучавському повіті.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – комунікації та ІКТ

52

Журналістська 
освіта задля 
демократії в Україні: 
розробка стандартів, 
доброчесність і 
професіоналізм

(Партнер з розвитку 
– ЄС)

15.11.2018 – 
14.11.2021

Київський національний 
університет імені 
Тараса Шевченка; 
Черкаський національний 
університет імені 
Богдана Хмельницького; 
Міжнародний економіко-
гуманітарний університет 
імені академіка Степана 
Дем’янчука; Львівський 
державний університет 
імені Івана Франка; 
Маріупольський державний 
університет; Сумський 
державний університет; 
Український Католицький 
Університет; Ужгородський 
національний університет; 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича; Запорізький 
національний університет; 
Громадська організація 
«Громадське радіо»; 
Громадська організація 
«Українська асоціація 
студентів»

МОН
Bath Spa 
University (UK)

Реформування освітніх програм 
з журналістики відповідно до 
Європейської рамки кваліфікації 
та Європейських стандартів 
доброчесності та професіоналізму.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – урядування та громадянське суспільство

53

Рада: 
відповідальність, 
підзвітність, 
демократичність

(Партнер з розвитку – 
США)

25.11.2013 – 
30.06.2021

Агентство США 
з міжнародного 
розвитку

Апарат 
Верховної Ради 
України

Апарат 
Верхов-
ної Ради 
України

Фонд «Східна 
Європа»

Метою проєкту є сприяння: 
народним депутатам України у 
налагодженні ефективної системи 
співпраці з виборцями і підвищення 
якості виконання їх представницьких 
повноважень;
поширенню ініціатив громадянської 
освіти і моніторингу за діяльністю 
як Верховної Ради України, так і 
народних депутатів України з метою 
покращення їх підзвітності виборцям;
становленню незалежної 
законодавчої гілки влади у системі 
органів державної влади України 
шляхом підвищення ефективності 
чинних парламентських процедур.

54

Програма ефективної 
та відповідальної 
політики (U-RAP) 
(Компонент ІІІ)

(Партнер з розвитку – 
США)

01.04.2016 – 
31.03.2025

Агентство США 
з міжнародного 
розвитку

ЦВК; НАЗК ЦВК

Консорціум зі зміц-
нення виборчого та 
політичного про-
цесу (Сonsortium 
for Elections and 
Political Process 
Strengthening) 
через Міжна-
родну фундацію 
виборчих сис-
тем (International 
Foundation for 
Electoral Systems)

Поліпшення сприятливих умов для 
політичної конкуренції.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗ-
ДІЛ ДО-

НОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – урядування та громадянське суспільство

55

Програма 
ефективної та 
відповідальної 
політики (U-RAP) 
(Компонент І)

(Партнер з розвитку 
– США)

01.06.2016 – 
31.03.2021

Агентство 
США з між-
народного 
розвитку

Громадська 
організація «Центр 
ЮЕЙ»; Міжнародний 
благодійний фонд 
«Український 
жіночий фонд»; ГО 
«Всеукраїнське 
громадське 
об’єднання «Інститут 
Республіка»

Комітет 
Верхов-
ної Ради 
України 
у закор-
донних 
справах

Консорціум зі зміц-
нення виборчого та 
політичного про-
цесу (Сonsortium for 
Elections and Political 
Process Strengthening) 
через National 
Democratic Institute 
for International Affairs 
(NDI)

Просування конституційного 
багаторівневого діалогу та 
підвищення рівня залучення 
громадян до впровадження 
національних реформ в Україні, як 
необхідного кроку для зміцнення та 
консолідації демократичних змін в 
країні.
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Програма 
ефективної та 
відповідальної 
політики (U-RAP) 
(Компонент ІІ)

(Партнер з розвитку 
– США)

01.04.2016 – 
31.03.2025

Агентство 
США з між-
народного 
розвитку

ГО «Українська 
жіноча демократична 
мережа», 
Всеукраїнська 
асоціація органів 
місцевого 
самоврядування 
«Асоціація міст 
України» та 
інші громадські 
організації

Мініс-
терство 
культури, 
молоді та 
спорту 
України

Консорціум зі зміц-
нення виборчого та 
політичного про-
цесу (Сonsortium for 
Elections and Political 
Process Strengthening) 
через Міжнародний 
Республіканський 
Інститут (International 
Republican Institute 
(IRI)

Вдосконалення процесу врядування 
шляхом поліпшення сприятливого 
середовища для політичної 
конкуренції, створення більш 
представницької місцевої політики 
та розширеного політичного 
вибору, укорінення в суспільстві 
національних політичних партій, 
які будуть ефективні в досягненні 
спільних інтересів.
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Прозорість та 
підзвітність у 
державному 
управлінні 
та послугах 
(TAPAS)

(Партнер з 
розвитку – 
США)

04.08.2016 – 
03.08.2021

Агентство 
США з 
міжна-
родного 
розвитку

Міністерство цифрової 
трансформації України, 
Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України, Міністерство 
охорони здоров’я 
України, Міністерство 
соціальної політики 
України, Державна 
митна служба України, 
Державне підприємство 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ», 
ДП «Медичні закупівлі 
України»

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України, 
Міністерство 
цифрової 
трансформації, 
Міністерство 
охорони здо-
ров'я України

Eurasia Foundation/Фонд Євра-
зія; Open Data Institute/Інститут 
Відкритих Данних; Фонд Східна 
Європа; ГО «Агенція журна-
лістики даних»; ГО «Соціал 
Буст»; Консорціум економічних 
досліджень та освіти; ГО «Тран-
сперенсі Інтернешнл Україна»

Надання підтримки 
Уряду України у 
виконанні реформ 
у сфері державного 
управління та послуг і 
значне зменшення або 
викорінення корупції у 
ключових галузях.
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Програма 
сприяння 
громадській 
активності 
«Долучайся!»

(Партнер з 
розвитку – 
США)

01.10.2016 – 
30.09.2021

Агентство 
США з 
міжна-
родного 
розвитку

Громадська організація 
«Центр ЮЕЙ», м. Київ; 
Громадська організація 
«Центр протидії корупції», 
м. Київ;
Громадська організація 
«Центр політико-
правових реформ», м. 
Київ;
Громадська організація 
«Вокс Україна», м. Київ

Не визнача-
ється

Pact, Inc. /Пакт Інк.

Підвищення рівня 
поінформованості 
громадян та їх 
участі в активному 
громадянському житті 
на національному, 
регіональному та 
місцевому рівнях 
шляхом підвищення 
громадянської освіти,
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Громадська організація «Українська академія лідерства», м. Київ;
Благодійна організація «Благодійний фонд «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва», м. Київ;
Громадська організація «Глобал Офіс», м. Київ;
Громадська організація «Центр сучасного розвитку «Астра», м. Нова 
Каховка, Херсонська область;
Громадська організація «Залізниця без корупції», м. Суми;
Громадська організація «Медіавізія», м. Запоріжжя;
Громадська організація «Сумське громадське коло», м. Суми;
Громадська організація «Розвиток разом», м. Зміїв, Харківська 
область;
Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська 
правозахисна група», м. Чугуїв;
Громадська організація «Українське Телебачення Торонто», м. Київ;
Громадська організація «Всеукраїнська асоціація музичних подій», 
м. Київ;
Громадська організація «Бюро правничих комунікацій», м. Суми;
Громадська спілка «Освіторія», м. Київ;
Громадська організація «Запорізький центр розслідувань», м. 
Запоріжжя;
Громадська спілка «Коаліція Реанімаційний пакет реформ», м. Київ;
Регіональна непідприємницька громадська організація «Центр 
соціального партнерства», м. Суми;
Громадська організація «Школа політичної аналітики», м. Київ;
Рівненська обласна організація Всеукраїнської громадської 
організації «Громадська мережа «Опора», м. Рівне.

сприяння 
створенню 
ефективних 
національних, 
регіональних 
і місцевих 
громадських 
коаліцій і 
ініціатив для 
прискорення 
демократичних 
реформ, 
поліпшення 
організаційного 
потенціалу 
організацій 
громадського 
суспільства, 
розвиток 
місцевого 
потенціалу для 
забезпечення 
довгострокової 
громадської 
участі в 
демократичних 
реформах. 
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Проєкт 
розвитку 
потенціалу 
суспільного 
мовника в 
Україні

(Партнер з 
розвитку – 
Японія)

26.12.2016 – 
28.02.2022

Японське 
агент-
ство 
міжна-
родного 
співро-
бітництва

ПАТ «Національна суспільна 
телерадіокомпанія України»

ДКТРУ
NHK 
International, 
Inc

Удосконалення вмінь персоналу 
суспільного мовника у використання 
сучасного телевізійного обладнання, 
зокрема щодо покриття сигналом 
усієї території України та вироблення 
власного якісного програмного 
продукту, а також створення на базі 
суспільного мовника інформаційної 
структури для висвітлення природних 
катастроф та надзвичайних ситуацій.
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Медійна 
програма в 
Україні

(Партнер з 
розвитку – 
Японія)

01.10.2018 – 
30.09.2023

Агент-
ство 
США з 
міжна-
родного 
розвитку

ГО «Закарпатська обласна організація 
«Ужгородський прес-клуб», м. Ужгород;
ГО «Миколаївський центр журналістських 
розслідувань», м. Миколаїв;
ГО «Львівський прес-клуб», м. Львів;
ГО «Платформа прав людини», м. Київ;
ГС «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ», 
м. Київ;
ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВ-7», м. Маріуполь;
ГО «Всеукраїнський демократичний 
форум», м. Київ;
ГО «Інститут аналітики та адвокації», м. 
Полтава;
ГО «Криголам», м. Київ;
ГО «Бахмутська фортеця», м. Бахмут; 
БО «Об’єднання підлітків та молоді «Тінер-
джайзер», м. Київ.

Дер-
жавний 
комітет 
телеба-
чення 
і раді-
омов-
лення 
України

Internews 
Network 
(Інтерньюс 
Нетворк)

Посилення актуальної для 
суспільства ролі ЗМІ у демократичних 
процесах в Україні, розширення 
доступу громадян до якісної 
інформації.
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ГО «Комунікації для змін», м. Київ;
ГО «Безпечне місце», м. Маріуполь;
ГО «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу», м. Київ;
ТОВ «Телерадіокомпанія Рівне1», м. Рівне;
ГО «СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ», м. Харків;
ГО «ВОКС Україна», м. Київ;
ТОВ «Телерадіокомпанія «Вільне радіо», м. Київ;
ТОВ «Комунікативний хаб «ЕКОНОМІКА», м. Київ;
ТОВ «Радіокомпанія «Західний полюс», м. Івано-Франківськ;
ГО Фонд розвитку ЗМІ», м. Київ;
ГО «Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада», м. Рівне;
ГО «Слідство.Інфо», м. Київ;
ГО «Інтерньюз-Україна», м. Київ;
Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси», м. Київ;
ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика», м. Київ;
ГО «Інститут Масової Інформації», м. Київ;
ГО «Детектор Медіа», м. Київ;
ГО «Харківський прес-клуб ринкових реформ», м. Харків;
ГО «Інститут розвитку регіональної преси», м. Київ;
ГО «Тернопільський прес-клуб», м. Тернопіль;
ГО «ТОМ 14», м. Київ;
ГО «Громадське радіо», м. Київ;
ГО «Донецький інститут інформації», м. Київ; 
ГО «Інститут політичної інформації», м. Одеса;
ВОГО «Волинський прес-клуб», м. Луцьк;
ГО «Фундація суспільність», м. Київ;
ГО «Інформаційний прес-центр», м. Київ.
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ГО «Центр демократії та верховенства права», м. Київ;
ГО «Національна асоціація медіа», м. Київ;
ТОВ «ЗН УА», м. Київ;
ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»;
ГО «Агенція розвитку локальних медіа «Або», м. Київ;
ТОВ «Видавничий дім «Медіа-ДК», м. Київ;
МГО «Київський економічний інститут», м. Київ;
ГО «Твоє місто Львів», м. Львів;
Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»;
ГО «Асоціація вільних журналістів», м. Київ;
ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА», м. Чернівці;
ГО «Наші гроші», м. Київ;
ТОВ «Агенція медіа-технологій «СІД ІНФОРМ», м. Луцьк;
ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», м. Київ;
ГО «Українське Телебачення Торонто», м. Київ;
ГО «Центр журналістських розслідувань «Сила правди», м. Луцьк;
ВГО «Комісія з журналістської етики», м. Київ;
ТОВ «7 ІНФОРМ», м. Чугуїв Харківської обл.;
ТОВ «Міська телерадіокомпанія Чернівці», м. Чернівці;
ГС «Українська Асоціація Медіа Бізнесу», м. Київ;
ТОВ Рекламно-інформаційне агентство «К&К», м. Старобільськ Луган-
ської обл.;
ТОВ «Радіостанція «Великий Луг», м. Запоріжжя;
ТОВ «Слобідський край», м. Харків;
ГО «Львівський медіафорум», м. Львів;
ГО «Центр аналітики і розслідувань», м. Київ.
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Підтримка 
регіоналізації 
суспільного 
мовлення в Україні 
2018-2021

(Партнер з розвитку 
– Швеція)

15.12.2017 – 
31.12.2022

Шведське 
агентство з 
питань 

ПАТ «Національна 
суспільна 
телерадіокомпанія 
України»

Дер-
жавний 
комітет 
телеба-
чення і 
радіо-
мовлення 
України

Swedish Radio Media 
Development Office 
(Офіс медіарозвитку 
Шведського радіо)

Зміцнення ролі ПАТ «Національна 
суспільна телерадіокомпанія 
України» як ефективного та 
незалежного загальнонаціонального 
суспільного мовника, що підтримує 
в Україні цінності суспільного 
мовлення у журналістиці та 
програмному наповненні, робить 
вклад у розбудову демократії та 
свободу вибору.
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Комплексна 
організаційна 
трансформація 
компанії

(Партнер з розвитку 
– Швеція)

01.02.2020 – 
31.12.2022

Шведське 
агентство 
з міжна-
родного 
розвитку 
та співро-
бітництва 
(Sida)

Публічне акціонерне 
товариство 
«Національна 
суспільна 
телерадіокомпанія 
України»

Мініс-
терство 
культури 
та інфор-
маційної 
політики 
України

Публічне акціонерне 
товариство «Наці-
ональна суспільна 
телерадіокомпанія 
України»

Створення ефективного та 
конкурентоспроможного суспільного 
мовника в Україні як перспективної 
альтернативи комерційним медіа 
шляхом трансформації системи 
управління, корпоративної культури 
та підходів до виробництва контенту 
національного суспільного мовника 
в Україні.

63

Посилення 
саморегуляції 
українських медіа

(Партнер з розвитку 
– ОБСЄ)

01.11.2019 – 
30.11.2022

Коор-
динатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

Всеукраїнська 
громадська 
організація «Комісія з 
журналістської етики» 
(ВГО «КЖЕ»)

Дер-
жавний 
комітет 
телеба-
чення і 
радіо-
мовлення 
України

Координатор проек-
тів ОБСЄ в Україні

Підвищення спроможності 
українських медіа використовувати 
саморегуляцію для сприяння 
розвитку етичної, якісної 
журналістики, у тому числі у 
кризовому середовищі.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ

БЕНЕ-
ФІЦІ-

АР
ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – урядування та громадянське суспільство

64

Комплексна технічна 
модернізація 
акціонерного 
товариства 
«Національна 
суспільна 
телерадіокомпанія 
України»

(Партнер з розвитку 
– США)

28.09.2020 – 
28.09.2022

Державний 
департамент 
США

Акціонерне товариство 
«Національна 
суспільна 
телерадіокомпанія 
України»

Мініс-
терство 
куль-
тури та 
інфор-
маційної 
полі-
тики 
України

Акціонерне 
товариство 
«Національна 
суспільна теле-
радіокомпанія 
України»

Підтримка комплексної 
технічної модернізації 
акціонерного товариства 
«Національна суспільна 
телерадіокомпанія України» з 
метою перетворення компанії на 
конкурентоспроможне, стабільне, 
незалежне та достовірне джерело 
інформації для українських 
глядачів, а також інструмент 
демократії та розширення прав і 
можливостей. 
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Сприяння захисту 
сімей з дітьми та 
підтримки розвитку 
відповідального 
батьківства

(Партнер з розвитку 
– ЮНОПС/ЮНІСЕФ)

30.12.2020 – 
31.12.2021

Офіс Управління 
ООН з обслугову-
вання проектів в 
Україні (ЮНОПС), 
Дитячий фонд 
Організації  
Об’єднаних Націй 
(ЮНІСЕФ)

Міністерство соціальної 
політики України

Мініс-
терство 
соці-
альної 
полі-
тики 
України

Офіс Управ-
ління ООН з 
обслуговування 
проектів в Укра-
їні (ЮНОПС),
Дитячий Фонд 
Організації 
Об’єднаних 
Націй (ЮНІСЕФ)

Підвищення якості життя матерів 
та дітей у перші місяці життя 
дитини шляхом забезпечення 
одноразовою натуральною 
допомогою «пакунок малюка» 
та надання інформації щодо 
догляду за дитиною та грудного 
вигодовування.
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№ НАЗВА
ПЕРІОД 

РЕАЛІЗА-
ЦІЇ

ПІДРОЗ-
ДІЛ ДО-

НОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – урядування та громадянське суспільство
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Трансформація 
комунікацій

(Партнер з розвитку 
– США)

01.07.2020 – 
30.06.2025

Агентство 
США з між-
народного 
розвитку

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Інформаційне 
агентство 
«Медіа ресурси 
менеджмент», 
органи місцевого 
самоврядування, 
органи державної 
влади України, 
державні організації, 
неурядові організації, 
приватні організації, 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю

Мініс-
терство 
культури 
та інфор-
маційної 
політики 
України

Chemonics 
International Inc.

Партнерство з Урядом України, 
приватним сектором та громадським 
суспільством з метою зміцнення 
опірності української демократії 
за допомогою інноваційних 
комунікаційних ініціатив, які 
залучають громадян України до 
дискусій щодо демократичної 
трансформації країни та 
європейської інтеграції.
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ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
У СФЕРІ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ ВРУ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

5.1 Програми міжнародно-технічної допомоги

5
НАЗВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Програма транскор-
донного співробітництва 
«Польща-Білорусь-
Україна» (2021-2027)

Нова програма, яка наразі знаходиться в розробці.  
У новій перспективі програми на зовнішніх кордонах Європейського Союзу будуть реа-
лізовуватися в рамках цілі «Європейське територіальне співробітництво» політики 
згуртованості ЄС (Інтеррег) та нового Інструменту сусідства, міжнародного співробітни-
цтва та розвитку.
Попередньо вирішено виділити кошти на три (з п’яти) загальні цілі політики згуртованості 
2021-2027:

- зеленіша і низьковуглецева Європа;
- соціальніша Європа;
- Європа ближче до громадян.

Представники трьох країн, що беруть участь у програмі, на даний час працюють над 
детальною структурою нової редакції. Соціально-економічний аналіз території програми, 
який проводиться групою експертів, повинен стати основою для подальших рішень щодо 
вибору цілей та конкретних заходів, які буде реалізовано програмою 2021-2027.
Структура нової програми ПБУ великою мірою залежатиме від остаточних рішень Євро-
пейського Союзу щодо правової бази та бюджету фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 
роки. Після розробки програмного документа та оцінки його впливу на навколишнє сере-
довище дані напрацювання будуть винесені на громадське обговорення в кожній країні. 
Лише після врахування всіх зауважень та рекомендацій програма буде передана на 
затвердження до Європейської Комісії.

Спільний технічний секретаріат 
програми:  
вул.Доманєвска, 39а, 02-672 
Варшава
Сайт: https://www.pbu2020.eu/
ua/
Контактні дані: https://www.
pbu2020.eu/ua/pages/270
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НАЗВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Дунайська трансна-
ціональна програма 
2014-2020

Мета програми: сприяти економічній, соціальній та територіальної згуртованості в Дунай-
ському регіоні за допомогою інтеграції політики в окремих областях.
Пріоритети:

• Інноваційні та соціальні можливості Дунайського регіону;
• Екологічні та культурні можливості Дунайського регіону;
• Енергоефективність Дунайського регіону;
• Оптимізація управління Дунайським регіоном.

Сайт: http://www.interreg-
danube.eu/
Контактні дані :
http://www.interreg-danube.eu/
contacts/national-coordination-
and-contact-points#ukraine

Спільна операційна 
програма прикордон-
ного співробітництва 
Європейського інстру-
менту сусідства та 
партнерства «Басейн 
Чорного моря» (2014-
2020)

Мета програми:
• Сприяння економічному та соціальному розвитку в прикордонних районах;
• Співпраця з метою вирішення спільних проблем;
• Сприяння місцевій, соціальній взаємодії.

Пріоритети:
• Підтримка транскордонного співробітництва для економічного і соціального розвитку 
на основі загальних ресурсів;
• Розподіл ресурсів і знань для охорони збереження довкілля;
• Підтримка культурних та освітніх мереж для створення загального культурного сере-
довища в басейні Чорного моря.

Сайт: http://blacksea-cbc.net/
black-sea-basin-2014-2020/
management-structures/
national-authorities/

Установа: Секретаріат Кабінету 
Міністрів України / Директорат 
з координації міжнародної тех-
нічної допомоги
Адреса: вул. М. Грушевського, 
12/2, Київ 01008, Україна
Контактні особи:
Ганна Бєлоколос, викону-
юча обов’язки генерального 
директора Директорату з 
координації міжнародної тех-
нічної допомоги
Тетяна Титарчук, старший 
спеціаліст Експертної групи 
зі стратегічного планування 
міжнародної технічної допомоги 
Директорату з координації між-
народної технічної допомоги
Електронна пошта: byelokolos@
kmu.gov.ua; tytarchuk@kmu.gov.ua
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НАЗВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Програма міжнародного 
співробітництва
«Молдова – Україна»

Мета програми: зміцнення транскордонних контактів між місцевими органами влади, 
громадами та організаціями громадянського суспільства з метою сприяння виробленню 
спільних рішень для спільних проблем соціально-економічного розвитку.
 
Пріоритети:

• Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах шляхом проведення 
спільних проєктів на підтримку соціально-економічного розвитку;
• Рішення загальних проблем екології, зайнятості, охорони здоров’я та інших областей, 
що представляють загальний інтерес і транскордонне значення;
• Культура, освіта та спорт.

Програма міжнародного 
співробітництва
Румунія – Україна

Мета програми: Розробка компетенцій та підтримка наукових досліджень та інновацій 
шляхом сприяння співробітництву на місцевому, регіональному та центральному рівні. Збе-
реження культурної та історичної спадщини на відповідній території. Покращення послуг 
громадського транспорту та інфраструктури.
 
Пріоритети:

• Інституційна співпраця в галузі освіти для розширення доступу до освіти та якості освіти;
• Розробка прикордонного транспорту та інфраструктури ІКТ;
• Збереження і просування культурної та історичної спадщини.

Орган управління Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020» розпочав 
діяльність з підготовки Програми Interreg NEXT Румунія – Україна на період 2021-2027. У 
червні 2020 року був створений Спільний комітет з програмування, і ця структура об’єднує 
представників центральних та місцевих державних органів влади та інших партнерських 
організацій з обидвох  країн та є головним органом, що приймає рішення щодо етапів 
програмування. Наразі були прийняті рішення щодо роботи Комітету, підготовки докумен-
тації для стратегічного аналізу з екології та встановлення зони програми. Зона програми 
складається з п’яти прикордонних повітів Румунії, відповідно Сату-Маре, Марамуреш, 
Сучава, Ботошань та Тулча, а з України – Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька 
та Одеська область. 

Сайт: https://www.ro-ua.net/
ua/
Контактні дані: https://www.
ro-ua.net/ua/contact-3.html
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5.2 Перелік проєктів міжнародної технічної допомоги, яка надається ЄС, країнами – партнерами з розвитку 
та міжнародними організаціями за напрямом екологічна політика та природокористування

Інформація надана Секретаріатом Кабінету Міністрів України
у відповідь на запит Програми USAID РАДА

(листом від 05.03.2021 №7192/0/2-21) 

НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Водна 
ініціатива плюс
Європейського 
Союзу для 
Східного 
партнерства
(EUWI+4EaP)
Партнер з 
розвитку – ЄС

01.04.16 – 
28.02.21

Міністерство захисту довкілля та
природних ресурсів України; 
Державне агентство водних 
ресурсів України; Український 
гідрометеорологічний центр
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій; 
Міжрегіональний офіс захисних
масивів дніпровських водосховищ
Державного агентства водних 
ресурсів України; Державна 
служба геології та надр України; 
Державне підприємство 
«Українська неологічна компанія»
Державної служби геології та надр 
України

Міністерство
екології та
природних
ресурсів Укра-
їни

Консорціум у
складі
Umweltbundesam
t GmbH (Австрія) 
та Office
International de
l’Eau (Франція)

Удосконалення управління 
водними ресурсами у країнах 
Східного партнерства, 
особливо щодо транскордонних 
річок.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Поліпшення системи 
транскордонного захисту 
навколишнього середовища в
мерії Ксєнжполь у Польщі та в
М. Червоноград в Україні – 
через розвиток каналізаційної 
Інфраструктури
Партнер з розвитку – ЄС

01.09.18 – 
28.02.21

ОУ СОП 
«Україна-
Польща-
Білорусь»
ЄІС 2014-2020

Червоноградська 
міська рада

Львівська ОДА

Гміна
Ксєнжполь,
(Республіка
Польща)

Захист природної спадщини 
шляхом запобігання 
забрудненню річок, що 
протікають через райони, що
охороняються, та ландшафту.

Створення системи
інноваційного трансграничного
моніторингу перетворень
річкових екосистем Чорного
моря під впливом розвитку
Гідроенергетики та зміни
клімату (BSB HydroEcoNex 165)
Партнер з розвитку – ЄС

21.09.18 – 
20.03.21

ОУ СОП «Басейн
Чорного моря» 
ЄІС 2014-2020,
представлений
Міністерством
регіонального
розвитку та
державного
управління 
Румунії

Науково-дослідна 
установа «Український
науковий центр 
екології моря» 
(УкрНЦЕМ)
Гідрометеорологічний 
центр Чорного та
Азовського морів (ГМЦ 
ЧАМ)

Одеська ОДА

Інститут
зоології
Академії наук
Республіки
Молдова
(Республіка
Молдова)

Розробка системи моніторингу 
впливу гідроенергетики 
на стан навколишнього 
середовища та екосистемних 
послуг, надані ріками Чорного 
моря – Дністру та Пруту.

Система прогнозування
паводків та льодових явищ в
басейні річки Дунай
Партнер з розвитку – ЄС

01.06.18 – 
31.05.21

Український 
гідрометеорологічний 
центр

Закарпатська
ОДА

VIZITERV
Environ Ltd, 15
Szechenyi 
utca, 4400
Nyiregyhaza,
Hungary

Горизонтальна ініціатива, 
спрямована на проведення 
спільних та стабільних
заходів щодо зменшення 
ризику наслідків повеней на 
рівні водосховищ.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Система інформації,
моніторингу і оцінки 
забруднення донних відкладів
для підтримки
транснаціонального
співробітництва для спільного
управління водними ресурсами
Басейну річки Дунай (SIMONA)
Партнер з розвитку – ЄС

01.06.18 – 
31.05.21

Державне 
Підприємство 
«Українська
геологічна компанія»

Закарпатська
ОДА

Geological
Survey of
Slovenia,
Dimicevaulica
14, Ljubljana,
Slovenia, 1000

Покращення управління 
водними ресурсами 
річок басейну Дунай 
шляхом розробки стійкої, 
гармонізованої та готової до
впровадження «Системи 
інформації, моніторингу і 
оцінки ступеня забруднення 
донних відкладів».

Чиста ріка Партнер з розвитку 
– ЄС

29.06.19 – 
28.06.22

ОУ СОП «Румунія 
- Україна 
2014-2020», 
представлений
Міністерством
Державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Виконавчий комітет  
Ізмаїльської міської
ради, Одеська 
обласна рада

Одеська ОДА

Виконавчий
комітет
Ізмаїльської
міської ради

Зменшення ризиків природних 
або техногенних катастроф і 
покращення транскордонних 
спільних систем попередження 
надзвичайних ситуацій.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Підвищення рівня безпеки
населення у транскордонному
регіоні шляхом посилення
спільних заходів з навчання та
співробітництва у сфері
управління надзвичайними
ситуаціями – BRIDGE
Партнер з розвитку – ЄС

27.06.19 – 
27.06.22

ОУ СОП «Румунія 
- Україна 
2014-2020», 
представлений
Міністерством
державних робіт,
розвитку та
управління 
Румунії

Управління Державної 
служби України з
надзвичайних ситуацій 
в Чернівецькій області, 
Управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій 
в Івано-Франківський 
області

Чернівецька
ОДА, Івано-
Франківська
ОДА

Генеральний
інспекторат
технічної
допомоги
Європей-
ського
Союзу

Підвищення рівня безпеки 
населення шляхом посилення 
рівня професійної підготовки 
та потенціалу втручання для 
представників професійних 
служб екстреної допомоги 
та структур, відповідальних 
за виконання заходів з 
надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного 
характеру та пошуково-
рятувальні операції у 
гірському Регіоні.

Зміцнення транскордонної
безпеки спільними заходами,
спрямованими на запобігання
паводків та затоплення
внутрішніми водами у
Межиріччі річок Тиса і Тур
(SAFETISZA)
Партнер з розвитку – ЄС

13.08.19 – 
13.08.22

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-
Україна 
2014-2020», 
представлений
Міністерством
закордонних 
справ та
зовнішньої 
торгівлі
Угорщини

Басейнове управління 
водних ресурсів р.
Тиса, Виноградівське 
міжрайонне
управління водного 
господарства,
Виноградівська 
районна державна
адміністрація, 
Громадська 
організація
«ЕКОСФЕРА»

Закарпатська
ОДА

Басейнове
управління
водних 
ресурсів
р. Тиса

Посилення транскордонного
управління водними 
ресурсами та зменшення 
ризиків несення збитків
від паводків у межах 
Батарської меліоративної 
системи.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Вирішення проблеми 
паводків та засухи, 
негативного 
антропогенного 
впливу – 
забруднення води 
нафтопродуктами
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.09.19 – 
01.09.22

ОУ СОП «Угорщина- 
Словаччина-
Румунія- Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних справ 
та зовнішньої 
торгівлі Угорщини

Басейнове 
управління 
водних ресурсів 
р. Тиса

Закарпатська 
ОДА

Басейнове 
управління 
водних ресурсів 
р. Тиса

Вирішення проблеми паводків та 
засухи, негативного антропогенного 
впливу – забруднення води 
нафтопродуктами.

Екологічна оцінка 
можливостей
відновлення 
природних ресурсів 
у Солотвино з метою
запобігання 
подальшому
забрудненню 
басейну Верхньої
Тиси через 
підготовку
комплексної 
системи моніторингу 
«РЕВІТАЛ І»
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.09.19 – 
31.08.21

ОУ СОП «Угорщина-
Словаччина-
Румунія-Україна 
2014-2020»,
представлений
Міністерством
закордонних справ 
та зовнішньої 
торгівлі Угорщини

Солотвинська 
селищна рада 
Тячівського
району 
Закарпатської 
області; Інститут
геологічних наук 
Національної 
академії
наук України

Закарпатська
ОДА

Європейське
об’єднання
територіального
співробітництва
з обмеженою
відповідальністю 
ТИСА

Основне завдання діяльності є збір 
даних та створення бази знань 
шляхом проведення досліджень 
та інших заходів (геологічних, 
геоморфологічних, гідрогеологічних, 
структурних та гідрологічних) для 
планування комплексної системи 
моніторингу. Це створить середньо- та 
довгострокову базу для відновлення 
зони шахт та сприятиме захисту 
регіону Верхньої Тиси. Ці заходи 
спрямовані на управління колодязем 
та системою порожнин, а також на 
запобігання подальшому забрудненню 
води у майбутньому, що сприятиме 
скороченню екологічних ризиків у
довгостроковій перспективі.

66



НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Карпатські лісові школи -
пілотне співробітництво для
збереження природи та
екологічної освіти
Партнер з розвитку – ЄС

01.10.19 – 
30.09.21

ОУ СОП 
«Угорщина-
Словаччина-
Румунія-
Україна 2014-
2020»,
представлений
Міністерством
закордонних 
справ та
зовнішньої 
торгівлі
Угорщини

Громадська 
організація 
«Туристична
асоціація Івано-
Франківщини»; Відділ
регіонального 
розвитку та 
будівництва
Долинської 
районної державної 
адміністрації; 
Вигодська селищна 
рада

Івано-
Франківська
ОДА

Громадська
організація
«Туристична
Асоціація 
Івано-
Франківщини»

Підтримка практики 
збереження лісів 
у Карпатському 
транскордонному регіоні 
шляхом покращення
екологічної освіти через 
діяльність лісових шкіл та 
підвищення обізнаності 
місцевих громад щодо
цінності збереження 
біорізноманіття лісів та 
захисту унікальних гірських 
екосистем Карпат.

Розширення діючої «Системи 
космічного захисту від 
надзвичайних ситуацій» 
Партнер з розвитку – ЄС

01.12.19 – 
30.11.21

ОУ СОП 
«Угорщина- 
Словаччина-
Румунія- Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних 
справ та 
зовнішньої 
торгівлі 
Угорщини

Державний вищий 
навчальний заклад
«Ужгородський 
національний 
університет»

Закарпатська
ОДА

Державний 
вищий 
навчальний 
заклад
«Ужгородський 
національний 
університет»

Геомоніторинг природних 
та техногенних процесів на 
транскордонній території 
з метою запобігання 
надзвичайним ситуаціям. 
Проєкт буде поєднувати 
передові методики з 
новими, узгодженими та 
інноваційними способами, 
щоб покращити наше 
розуміння деформації землі 
(зсувів) на річці Тиса та їх 
впливу на навколишнє
середовище.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Спільні рішення 
для спільних 
проблем: природні 
та техногенні 
катастрофи 
на румунсько-
українському 
кордоні
Партнер з розвитку 
– ЄС

31.01.20 – 
31.07.21

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та 
управління Румунії

Мамалигівська 
сільська рада

Чернівецька 
ОДА

Комуна Пелтініш 
(Румунія)

Зниження ризиків природних та 
викликаних людиною катастроф та 
покращення діяльності транскордонних 
рятувальних систем.

Шляхи до здорових 
лісів: посилення 
стійкості, 
життєздатності 
і адаптаційної 
спроможності лісів 
у прикордонному 
регіоні України та 
Словаччини
Партнер з розвитку 
– ЄС

17.12.19 – 
16.12.22

ОУ СОП «Угорщина- 
Словаччина-
Румунія- Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних справ 
та зовнішньої 
торгівлі Угорщини

Державне 
підприємство 
«Ужгородське 
лісове 
господарство»; 
Державне 
підприємство 
«Вигодське лісове 
господарство»; 
Громадська 
організація
«Агентство 
сприяння 
сталому розвитку 
Карпатського 
регіону «ФОРЗА»

Закарпатська 
ОДА

Державне 
підприємство
«Ужгородське 
лісове 
господарство»

Посилення стійкості й адаптаційної 
спроможності Карпатських лісових 
екосистем до впливів зміни клімату 
в прикордонних регіонах України та 
Словаччини.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Поводження з мертвою 
деревиною для стійких лісів 
у румунсько-українському 
прикордонному регіоні 
Партнер з розвитку – ЄС

03.01.20 – 
28.06.21

ОУ СОП «Румунія 
– Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

Український науково-
дослідний інститут 
гірського лісівництва; 
громадська 
організація 
«Екосфера»

Івано- 
Франківська 
ОДА,
Закарпатська 
ОДА

Дунайсько- 
Карпатська 
програма 
Всесвітнього 
фонду 
природи, 
філія 
Марамуреш 
(Румунія)

Сприяння сталому 
економічному розвитку 
транскордонного регіону 
через дослідження та 
співпрацю для розробки 
гармонізованих практик 
відповідального лісового 
господарства, спрямованої 
на підвищення довгострокової 
продуктивності лісових 
екосистем, їх стійкості до 
змін клімату, та збереження 
біорізноманіття.

Підвищення екологічної 
обізнаності в місцевих 
громадах шляхом спільного 
збереження кажанів у 
прикордонних регіонах 
Угорщини, Словаччини, Румунії 
та України 
Партнер з розвитку – ЄС

01.03.20 – 
28.02.22

ОУ СОП 
«Угорщина- 
Словаччина-
Румунія- Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних 
справ та 
зовнішньої 
торгівлі 
Угорщини

Інститут еколого-
релігійних студій 
(м.Ужгород)

Закарпатська
ОДА

Асоціація 
Е- Консалт 
Сату Маре 
(Румунія)

Підтримка сталого 
використання навколишнього 
середовища в прикордонних 
регіонах Угорщини, 
Словаччини, Румунії та 
України шляхом спільного 
захисту кажанів в рамках 
активних природоохоронних 
заходів, кампаній з 
інформування громадськості 
та популяризації передового 
досвіду серед місцевого 
населення.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Інтегрована система 
готовності до 
надзвичайних ситуацій в 
дельті Дунаю
Партнер з розвитку – ЄС

30.01.20 – 
30.07.21

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та 
управління Румунії

Ренійська 
районна рада 
Одеської області

Одеська ОДА
Ренійська 
районна рада 
Одеської області

Підвищення готовності до 
надзвичайних ситуацій у 
прикордонних районах України 
та Румунії в районі дельти 
Дунаю.

Спільні дії щодо 
запобігання природним та 
техногенним катастрофам 
на румунсько – 
українському кордоні 
Партнер з розвитку – ЄС

03.03.20 
– 03.09.21

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та 
управління Румунії

Мамалигівська 
сільська рада

Чернівецька 
ОДА

Комуна Концешть 
(Румунія)

Підвищення рівня безпеки 
населення шляхом посилення 
рівня професійної підготовки 
та потенціалу спеціалізованих 
підрозділів та установ, а 
також здійснення заходів 
щодо запобігання пожежам 
та повеням, природним та 
техногенним катастрофам у 
повіті Ботошани (Румунія) та 
Чернівецькій області
(Україна).

Регіональний центр 
навчання та моніторингу 
впливу електроустановок 
на навколишнє 
середовище – CRIMIGE
Партнер з розвитку – ЄС

01.03.20 – 
28.02.22

ОУ СОП «Угорщина- 
Словаччина-Румунія- 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
закордонних справ 
та зовнішньої торгівлі 
Угорщини

Івано-
Франківський 
національний 
технічний 
університет нафти 
і газу

Івано- 
Франківська 
ОДА

Технічний 
університет 
Клуж-Напока, 
університетський 
центр Норд Бая-
Маре (Румунія)

Навчання 80 студентів 
стосовно транскордонного 
впливу на навколишнє 
середовище виробництва, 
транспорту та використання 
енергії.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Спільне реагування на 
надзвичайні ситуації 
навколо Дунаю
Партнер з розвитку – ЄС

26.02.20 – 
25.08.21

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та 
управління Румунії

Головне 
управління 
ДСНС України в 
Одеській області

Одеська ОДА

«Делта» 
Інспекторат з 
надзвичайних 
ситуацій у повіті 
(Румунія)

Підвищення готовності до 
надзвичайних ситуацій у 
прикордонних районах України 
та Румунії в районі дельти 
Дунаю.

Профілактика та загальна 
оборона в надзвичайній 
ситуації 
Партнер з розвитку – ЄС

05.02.20 
– 05.08.21

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та
управління Румунії

Солотвинська 
селищна рада

Закарпатська 
ОДА

Комуна Сарасау 
(Румунія)

Підвищення готовності до 
надзвичайних ситуацій у 
прикордонних районах України 
та Румунії, зниження ризиків 
природних та викликаних 
людиною надзвичайних 
ситуацій.

Екологічна освіта проти 
забруднення цінних 
ветландів (водно-
болотних угідь) басейну 
Чорного моря
Партнер з розвитку – ЄС

01.01.20 – 
28.02.22

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» ЄІС 
2014-2020

Громадська 
організація 
«Агрікола»

Одеська ОДА
Уряд округу ЕНЕЗ, 
провінція Едірне 
(Туреччина)

Вирішення основних 
проблем із забрудненням, що 
загрожує важливим місцям 
біорізноманіття в басейні 
Чорного моря, в тому числі 
українським ветландам 
(водно- болотним угіддям) 
в межах Дунайського та 
Чорноморського
біосферних заповідників.
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НАЗВА
ПОЧА-
ТОК – 

КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Екологічна оцінка 
басейну Верхньої 
Тиси з метою 
розбудови мережі 
моніторингу та 
розробки Плану 
дій щодо захисту 
природних цінностей 
Партнер з розвитку 
– ЄС

06.05.20 
– 05.05.22

ОУ СОП 
«Угорщина- 
Словаччина-
Румунія- Україна 
2014-2020»

Державна 
екологічна 
інспекція у 
Закарпатській 
області; Агентство 
місцевого 
розвитку та 
інформаційних 
ресурсів
«Європоліс»

Закарпатська 
ОДА

Представництво 
Уряду в 
Сабоч- Сатмар- 
Березькій області 
(Угорщина)

Екологічна оцінка якості води у басейні 
Верхньої Тиси з метою розробки Плану 
дій щодо захисту природних цінностей. 
На основі отриманих результатів 
оцінки – встановлення періодичності та 
щільності моніторингу якості води та
екологічного стану регіону.

SUMCITYNET: міста 
за покращення 
доступності і 
кліматично-сталу 
міську мобільність
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.05.20 – 
30.04.22

ОУ СОП «Україна- 
Польща-Білорусь» 
ЄІС 2014-2020

Агентство 
сприяння 
сталому розвитку 
Карпатського 
регіону «ФОРЗА»; 
Ужгородська 
міська рада

Закарпатська 
ОДА

Агентство 
сприяння 
сталому розвитку 
Карпатського 
регіону
«ФОРЗА»

Розширення транскордонного 
співробітництва у сфері кліматично- 
сталої міської мобільності, підвищення 
обізнаності міських жителів та 
розбудова потенціалу працівників 
муніципалітетів з питань сталої міської 
мобільності, рівної доступності міських 
просторів та мобільності для всіх людей, 
дружніх до природи, низьковуглецевих, 
кліматично-захищених транспортних 
систем у межах обраних регіонів 
Польщі, Білорусі та України.
Забезпечення однакових переваг 
всім трьом країнам на рівні партнерів, 
зацікавлених сторін, цільових груп у 
таких ключових сферах, як спільне 
навколишнє середовище / екологія та 
спілкування / обмін знаннями.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Підтримка впровадження 
схеми торгівлі квотами на 
викиди парникових газів 
(СТВ) в Україні
Партнер з розвитку – 
Німеччина

01.09.2017 –
28.02.2022

Федеральне 
міністерство 
навколишнього 
середовища, 
охорони природи 
та ядерної безпеки 
(BMU)

Міністерство 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів України

Міністерство 
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України

Німецьке 
товариство 
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) ГмбХ

Підтримка впровадження 
схеми торгівлі квотами на 
викиди парникових газів 
(СТВ) в Україні.

Центр трансферу 
технологій та фінансів в 
області змін клімату (FIN-
TECC)
Партнер з розвитку – 
ЄБРР

01.01.2016 –
31.12.2021

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку

Буде визначено в 
процесі реалізації 
проєкту 
на підставі 
грантового 
конкурсу

Міністерство 
екології та 
природних
ресурсів 
України

Європейський 
банк 
реконструкції та
розвитку

Підтримка ринку кліматичної 
техніки за рахунок різних 
інструментів.

Регіональний 
демонстраційний проект 
для координованого 
управління утилізацією 
ОРР і СОЗ у Вірменії, 
Білорусі, Казахстані та 
Україні
Партнер з розвитку – ООН

08.08.2019 –
21.06.2021

ГЕФ/ЮНІДО
ТОВ «Фабрика 
агрохімікатів»

Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів 
України

ЮНІДО

Демонстрація переваг 
екологічно безпечного 
збирання та знищення 
запасів стійких органічних 
забруднювачів (СОЗ) та 
озоноруйнуючих речовин 
(ОРР), з метою сприяння 
виконанню Україною 
своїх зобов’язань за 
Стокгольмською конвенцією 
та Монреальським
Протоколом.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Найкращі доступні 
технології та методи 
управління (НДТМ) для 
України
Партнер з розвитку – 
Німеччина

01.02.2019 –
31.07.2023

Федеральне 
міністерство 
навколишнього 
середовища, 
охорони природи 
та ядерної безпеки 
(BMU)

Міністерство 
захисту довкілля 
та природних 
ресурсів України

Міністерство 
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України

Німецьке 
товариство 
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) ГмбХ

Покращення 
адміністративної та фахової 
спроможності відповідальних 
державних органів та 
суб’єктів господарювання 
задля виконання Директиви 
про промислові викиди та, 
таким чином, забезпечення 
послідовного застосування 
концепції інтегрованого 
запобігання та зниження 
рівня промислового 
забруднення довкілля, 
а також сприяння 
застосуванню найкращих 
доступних технологій та 
методів управління (НДТМ).

Екологічно обґрунтоване 
управління та 
остаточне видалення 
поліхлордифенілів (ПХД)
Партнер з розвитку – 
ГЕФ/ЮНІДО

25.03.2019 –
24.03.2021

Організація 
Об’єднаних Націй 
з промислового 
розвитку

Державний 
заклад 
«Державна 
екологічна 
академія 
післядипломної 
освіти та 
управління»

Міністерство 
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України

Державний 
заклад
«Державна 
екологічна 
академія 
післядипломної 
освіти та 
управління»

Створення системи 
екологічно обґрунтованого 
поводження ПХД, поліпшення 
відповідності зобов’язанням 
у рамках Стокгольмської 
конвенції щодо ПХД та 
заохочення місцевого 
застосування технологій без 
спалювання для утилізації 
3000 тон забрудненого ПХД 
обладнання.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІ-

ЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Підтримка природно-
заповідних територій 
в Україні
Партнер з розвитку – 
Німеччина

01.05.2016 –
30.04.2022

Кредитна установа 
для відбудови (KfW)

Мінприроди, Карпатський 
біосферний заповідник; природний 
заповідник «Горгани»; Карпатський 
національний природний парк; 
Національний природний 
парк «Синевир»; Ужанський 
національний природний парк; 
Національний природний парк 
«Верховинський»; Національний 
природний парк «Вижницький»; 
Яворівський національний 
природний парк

Мінприроди
АГТ ГРУП АГ
(AHT Group AG)

Покращення 
управління та 
ефективності 
обраних 
природно- 
заповідних 
територій в Україні, 
а також підвищення 
рівня схвалення 
природно-
заповідних 
територій у 
місцевих громадах.

Покращення 
радіаційного 
контролю 
навколишнього 
середовища та 
законодавчої 
бази в Україні 
для екологічної 
реабілітації 
радіоактивно 
забруднених 
територій 
Партнер з розвитку – 
Японія

07.04.2017 –
31.03.2022

Японське агентство 
міжнародного 
співробітництва 
(JICA)

Державне спеціалізоване 
підприємство «Екоцентр»
Чорнобильський радіаційно-
екологічний біосферний заповідник
Державне підприємство 
«Державний науково-дослідний 
центр з ядерної та радіаційної 
безпеки
Український гідрометереологічний 
інститут Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій та 
Національної академії наук України
Національний університет 
біоресурсів і природокористування 
України

ДАЗВ

Інститут 
радіоактивності 
навколишнього 
середовища (IER)
Університету 
Фукусіми

Визначення 
напрямку 
впровадження 
нового зонування 
Чорнобильської 
зони відчуження на 
основі результатів 
довгострокового 
моніторингу 
радіоактивних 
речовин у 
Чорнобильській 
зоні відчуження та 
місті Києві.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Навколишнє середовище

Проект поводження з ТПВ 
у Львові
Партнер з розвитку – 
ЄБРР

03.09.2019 –
03.09.2022

Європейський банк 
реконструкції та
розвитку

Львівське 
комунальне 
підприємство 
«Зелене місто»

Львівська ОДА Hidroterra Ltd

Надання послуг 
консультанта для 
реалізації проєкту 
«Проект
поводження з ТПВ у 
Львові».

iNSitu – Природні рішення 
постраждалим від 
паводку громадам
Партнер з розвитку – 
Швейцарія

15.09.2020 –
30.09.2021

Федеральний 
департамент 
закордонних 
справ Швейцарії/ 
Швейцарське бюро 
співробітництва 
(ШБС) в Україні

Громадська 
організація 
«Агентство 
сприяння 
сталому розвитку 
Карпатського 
регіону «ФОРЗА»

Виконавчий 
комітет 
Ланчинської 
селищної ради 
об’єднаної 
територіальної 
громади 
Надвірнянського 
району Івано- 
Франківської
області

Громадська 
організація
«Агентство 
сприяння 
сталому розвитку 
Карпатського 
регіону
«ФОРЗА»

Підвищення стійкості 
карпатських громад 
до повені та інших 
надзвичайних ситуацій, 
спричинених зміною 
клімату.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Регіональний розвиток

Безпечне 
управління 
ризиками паводків 
у прикордонному 
районі річки Сірет
Партнер з розвитку 
– ЄС

17.03.20 – 
16.03.21

ОУ СОП «Румунія – 
Україна 2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та 
управління Румунії

Глибоцька 
районна рада, 
Старововчинецька 
сільська рада

Чернівецька 
ОДА

Комуна 
Кандешти 
(Румунія)

Консолідація транскордонного 
співробітництва органів влади, 
що беруть участь в менеджменті 
природних катастроф та розширення 
їх спроможності при надзвичайних 
ситуаціях для гарантування безпеки 
громадян у прикордонній зоні басейну 
річки Сірет.

Чисті ріки – чисті 
моря Партнер з 
розвитку – ЄС

01.07.20 – 
31.12.22

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» ЄІС 
2014-2020,
представлений 
Міністерством 
регіонального 
розвитку та 
державного 
управління Румунії

Новокаховська 
міська громадська 
екологічна 
організація 
«МАМА-86-Нова 
Каховка»

Виконавчий 
комітет 
Новокаховської 
міської ради

Фонд «Земля 
назавжди» 
(Стара 
Загора, 
Республика 
Болгарія)

Створення інноваційних інструментів 
для швидкої оцінки річкового 
сміття та потенціалу утилізації 
відходів, пропагування методів 
сталого управління відходами, 
обмін передовими практиками та 
інформацією щодо помилок.
Пропагування через межі кордонів 
зменшення відходів, які біологічно 
розкладаються, та мінімізація 
використання пластмас та її 
переробки. Використання досвіду міста 
Оансеа (Oancea) щодо проведення 
техніко-економічного обґрунтування та 
впровадження практики поводження з 
відходами на місцевому рівні.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Регіональний розвиток

Екологічний 
моніторинг 
в басейні 
Чорного моря з 
використанням 
продуктів 
програми 
Копернікус – PON-
TOS
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.07.20 – 
31.12.22

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» 
ЄІС 2014-2020

Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечникова (ОНУ ім. 
І.І. Мечникова)

Одеська ОДА

Фонд 
Американського 
Університету 
Вірменії 
(Вірменія)

Посилення прикордонного 
співробітництва в сфері проведення 
гармонізованого великомасштабного 
моніторингу довкілля у всіх країнах 
Чорноморського регіону та поза 
його межами. Спільна розробка і 
створення платформи PONTOS, з метою 
надання повної об’єктивної картини 
стану довкілля Чорноморського 
регіону, динаміки її змін у часі, 
враховуючи потреби та обмеження як 
на національному, так і на місцевому 
рівнях, завдяки чому інформація і 
знання стануть доступними для вчених, 
органів влади, громадян та інших 
стейкхолдерів.

LeNetEco 2 
– Створення 
навчальної мережі 
для консолідації 
зусиль спільного 
екологічного 
контролю та 
моніторингу 
Басейні Чорного 
моря 2
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.08.20 – 
31.07.22

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» 
ЄІС 2014-2020

Одеський 
національний 
політехнічний 
університет

Одеська ОДА

Агентство 
Сталого 
Розвитку та 
Європейської 
Інтеграції
«Єврорегіон
«Нижній Дунай»

Створення платформи LeNetEcо, що 
складатиметься з трьох незалежних, 
але об`єднаних загальною метою 
частин. Консолідація зусиль та 
активізація суспільства в країнах 
BSB шляхом здійснення екологічного 
контролю та моніторингу екологічної 
ситуації та її покращення в дельтах 
річок басейну Чорного моря.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Регіональний розвиток

Стратегія нульових 
відходів: методи 
та імплементація 
у басейні 
Чорного моря – 
ZeroWasteBSB
Партнер з розвитку 
– ЄС

23.04.20 – 
22.04.22

ОУ СОП «Басейн 
Чорного моря» 
ЄІС 2014-2020

Інститут проблем 
ринку та економіко- 
екологічних досліджень 
Національної академії 
наук України

Одеська ОДА

Спеціальна 
провінціальна 
адміністрація 
Кіркларелі 
(Туреччина)

Підвищення обізнаності щодо 
екологічних проблем та 
належної практики поводження 
з відходами, пов’язаними з 
річковим та морським сміттям 
у Чорноморському басейні, 
для забезпечення покращення 
добробуту людей у регіонах 
Чорноморського басейну.

Партнерство 
Румунія-Україна 
для пом’якшення 
зміни клімату 
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.11.20 – 
30.04.22

ОУ СОП «Румунія 
– Україна 
2014-2020», 
представлений 
Міністерством 
державних 
робіт, розвитку 
та управління 
Румунії

ГО «Бюро розвитку, 
інновацій та технологій», 
Управління економічного 
та інтеграційного 
розвитку виконавчого 
комітету міської ради 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Івано- 
Франківська 
ОДА

ГО «Бюро 
розвитку, 
інновацій та 
технологій»

Розвиток та підтримка 
інноваційної співпраці з метою 
пом’якшення змін клімату в 
транскордонному регіоні Румунія-
Україна для забезпечення 
сталого розвитку територій 
шляхом організації нового 
освітнього та дослідницького 
середовища в галузі
енергоефективності.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Регіональний розвиток

Спільний захист 
людей та 
навколишнього 
середовища 
шляхом створення 
українсько- 
польської системи 
попередження 
та реагування 
на катастрофи в 
карпатському регіоні
Партнер з розвитку 
– ЄС

05.10.18 – 
04.07.21

ОУ СОП 
«Україна- 
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Асоціація органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон 
Карпати – Україна»; Головне 
управління Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій у Львівській області; 
Управління Державної служби 
України з надзвичайних 
ситуацій в Івано-Франківській 
області; Управління 
Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у 
Закарпатській області

Львівська ОДА; 
Закарпатська 
ОДА; Івано- 
Франківська 
ОДА

Асоціація органів 
місцевого 
самоврядування
«Єврорегіон 
Карпати – 
Україна»

Підвищення 
рівня безпеки у 
транскордонному 
регіоні шляхом 
зміцнення спроможності 
регіональних служб 
пожежної охорони 
та надзвичайних 
ситуацій для вирішення 
спільних проблем у 
сфері безпеки, що 
сприятиме скороченню 
часу реагування на 
катастрофи в гірській 
місцевості

Сектор – Охорона здоров’я

Покращення 
екологічної ситуації 
у Шацькому 
національному 
природному парку 
шляхом каналізування 
населених пунктів 
навколо озера Світязь
Партнер з розвитку 
– ЄС

30.08.18 – 
29.06.21

ОУ СОП 
«Україна- 
Польща-
Білорусь» ЄІС 
2014-2020

Шацька районна державна 
адміністрація

Волинська ОДА
Шацька районна 
державна 
адміністрація

Запобігання 
поширенню хвороб 
людей та тварин 
у Волинській 
області (Україна) 
та Люблінському 
воєводстві (Республіка 
Польща) шляхом 
удосконалення 
каналізаційної системи 
в районі Шацьких озер
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Освіта і наука

Кращі Європейські 
практики для 
платформи «Водна 
безпека» задля 
досягнення цілей 
сталого розвитку
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.09.18 – 
31.08.21

Чорноморський 
національний 
університет імені Петра 
Могили

МОН

Чорноморський 
національний 
університет 
імені Петра 
Могили

Впровадження практики 
Європейського Союзу в 
екологічну політику та практику 
в галузі безпеки води в України; 
отримання грунтовних знань з 
питань європейської інтеграції у 
галузі екології.

Інструменти 
екологічної 
політики ЄС – 
INENCY 
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.09.17 – 
31.05.21

Харківський 
національний 
університет імені В. Н. 
Каразіна

МОН

Харківський 
національний 
університет 
імені В. Н.
Каразіна

Розробка та розповсюдження 
модуля з метою заповнення 
прогалин в освіті стосовно 
інструментів політики ЄС у галузі 
навколишнього середовища та
сталого розвитку.

Кліматичне 
лідерство ЄС 
Партнер з розвитку 
– ЄС

21.10.20 – 
20.10.23

Сумський національний 
аграрний університет

МОН

Сумський 
національний 
аграрний 
університет

Запровадження європейських 
практик у дослідженнях, що не 
стосуються ЄС, для студентів 
та дослідників з університетів; 
проведення та розповсюдження 
поглиблених досліджень 
кліматичної політики та 
інструментів ЄС серед широкого 
кола науковців, зовнішніх 
зацікавлених сторін, політиків 
щодо питань лідерства у сфері 
клімату.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Ядерна безпека

Підтримка в 
управлінні 
Інструментом   
співробітництва 
у сфері ядерної 
безпеки (ІСЯБ) в 
Україні
Партнер з розвитку 
– ЄС

01.09.20 – 
31.08.24

Державне агентство 
України з управління 
зоною відчуження; 
Державна інспекція 
ядерного регулювання 
України

Міністерство 
захисту 
довкілля і 
природних 
ресурсів 
України

Enconet 
Consulting 
Ges.m.b.H 
(Австрія)

Надання підтримки щодо управління 
процесом реалізації проєктів, які 
впроваджуються в Україні в рамках 
програми Інструменту співробітництва 
у сфері ядерної безпеки.

Розробка 
Національного 
плану геологічного 
захоронення 
радіоактивних 
відходів в Україні 
та графіка 
його реалізації 
(U4.01/14B) 
Партнер з розвитку 
– ЄС

20.09.18 – 
31.03.21

ДСП «Центральне 
підприємство з 
поводження з 
радіоактивними 
відходами»

Державне 
агентство 
України з 
управління 
зоною 
відчуження

Консорціум з
«BGE
Technol-
ogy GmbH» 
(Німеччина) у 
якості лідера, 
SKB
International AB 
(Швеція), ANDRA
(Франція)

Визначення процесу, який дозволить 
здійснити вибір майданчика для 
глибокого геологічного захоронення, 
що відповідає технічним вимогам 
і прийнятний з соціальної точки 
зору; розробка детального плану і 
попередня оцінка вартості глибокого 
геологічного захоронення в Україні; 
навчання фахівців оцінки безпеки, 
обґрунтування безпеки, управління 
програмами і т.д. В області розробки 
сховища для глибокого геологічного 
захоронення; підтримка при 
формуванні позитивного ставлення 
суспільства до процесу вибору 
майданчика в Україні, в тому числі з 
урахуванням міжнародного досвіду 
створення подібних об’єктів.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Ядерна безпека

Комплексна оцінка 
безпеки майданчиків 
щодо поводження 
з радіоактивними 
відходами, які 
експлуатуються 
Державною 
корпорацією 
«Українське державне 
об’єднання «Радон» та 
проектування заходів з 
реабілітації конкретних 
проблемних об’єктів 
(U4.01/14C)
Партнер з розвитку – ЄС

26.07.18 – 
31.10.21

Державне 
спеціалізоване 
підприємство
«Об’єднання 
«Радон» 
(код згідно 
з ЄДРПОУ 
43068161)

Державне 
агентство 
України з 
управління 
зоною 
відчуження

Brenk Sys-
templanung 
GmbH» 
(Німеччина)

Виконання комплексних оцінок безпеки 
для майданчиків п’яти спецкомбінатів ДК 
«УкрДО «Радон». Передача ДК «УкрДО 
«Радон» досвіду щодо виконання оцінки 
безпеки.
Проектування заходів з реабілітації
«проблемних» сховищ (крім сховищ 
колодязного типу), розташованих на 
спецкомбінатах.

Боротьба з незаконним 
використанням та 
обігом радіоактивних 
матеріалів у східному 
регіоні України. 
Завдання 1. Позапланова 
інвентаризація 
радіоактивних 
матеріалів 
(ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ) 
Партнер з розвитку – 
США

22.05.2019 –
21.05.2022

Державний 
департамент США/
Бюро міжнародної 
безпеки та 
нерозповсюдження

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Український 
науково- 
технологічний 
центр (УНТЦ)

Вдосконалення можливостей Державної 
інспекції ядерного регулювання України 
та вдосконалення практичних навичок 
щодо здійснення майбутньої інспекційної 
діяльності та підвищення рівня безпеки 
радіаційних джерел у зоні Операції 
об’єднаних сил; проведення комплексу 
перевірок з метою інвентаризації 
джерел іонізуючого випромінювання 
на підприємствах та установах, що 
займаються використанням радіаційних 
джерел та знаходяться у зоні Операції 
об’єднаних сил на територіях, що 
контролюються Україною.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Ядерна безпека

Технічна підтримка 
Державної 
інспекції ядерного 
регулювання 
України
Партнер з 
розвитку – США

11.02.2019 –
31.01.2022

Комісія 
ядерного 
регулювання 
США

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Брукхевенська 
Національна 
Лабораторія 
(БНЛ) США

Надання технічної підтримки Державній інспекції 
ядерного регулювання України у проведенні 
регулюючої діяльності за такими напрямами: 
розробка регулюючих вимог; ліцензування нових 
ядерних установок; ліцензування продовження 
терміну експлуатації атомних електростанцій; 
вдосконалення аналітичних засобів, методів 
та можливостей; розробка та впровадження 
ризик-інформованих методів для ліцензійної, 
інспекційної та інших видів регулюючої 
діяльності; розробка регулюючих підходів 
до поводження із радіоактивними відходами; 
розробка методологій та регулюючих документів 
щодо фізичного захисту ядерних матеріалів та 
установок; вдосконалення підготовки персоналу.

Оцінка загроз 
у сфері 
регулювання в 
Україні 
Партнер з 
розвитку – 
Норвегія

24.09.2020 –
31.08.2021

Уряд 
Королівства 
Норвегія/
Norwegian 
Radiation and 
Nuclear Safety 
Authority 
(DSA)

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державне 
підприємство
«Державний 
науково- 
технічний центр 
з ядерної та 
радіаційної 
безпеки»

Проведення всебічного детального аналізу 
діяльності Держатомрегулювання, включаючи 
оцінку прогресу, досягнутого у 2015 – 2020 роках, 
з урахуванням нових викликів та виявлення 
недоліків у сфері регулювання, ліцензування, 
нагляду та планування заходів щодо їх усунення 
чи пом’якшення.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Ядерна безпека

Розробка нормативного 
документа з вимогами 
та правилами 
безпечного поводження 
з відпрацьованими 
закритими джерелами 
іонізуючого 
випромінювання (ДІВ), які 
визнано радіоактивними 
відходами 
Партнер з розвитку – 
Норвегія

24.09.2020 –
31.12.2022

Уряд Королівства 
Норвегія/Norwe-
gian Radiation and 
Nuclear Safety 
Authority (DSA)

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державне 
підприємство
«Державний 
науково- 
технічний 
центр з 
ядерної та 
радіаційної 
безпеки»

Розробка нового нормативного 
документа «Вимоги та правила 
безпечного поводження з 
відпрацьованими закритими ДІВ, які 
визнано радіоактивними відходами» 
для усунення значних недоліків у 
сфері безпечного поводження з 
відпрацьованими закритими ДІВ, які 
визнано радіоактивними відходами, та 
впровадження заходів для гармонізації 
національної регулюючої бази з 
референтними рівнями WENRA та 
стандартами безпеки МАГАТЕ.

Розробка нормативного 
документа 
щодо звільнення 
радіоактивних 
матеріалів від 
регулюючого контролю 
Партнер з розвитку – 
Норвегія

24.09.2020 –
31.08.2022

Уряд Королівства 
Норвегія/Norwe-
gian Radiation and 
Nuclear Safety 
Authority (DSA)

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державне 
підприємство
«Державний 
науково- 
технічний 
центр з 
ядерної та 
радіаційної 
безпеки»

Розробка нового нормативного 
документа для усунення значних 
прогалин у сфері звільнення 
радіоактивних матеріалів від 
регулюючого контролю і реалізація 
заходів щодо гармонізації національної 
нормативної бази з Директивами ЄС та 
Нормами безпеки МАГАТЕ.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Ядерна безпека

Система управління 
та забезпечення 
відповідності правилам 
безпечного перевезення 
радіоактивних 
матеріалів
Партнер з розвитку – 
Норвегія

13.10.2020 –
31.12.2022

Уряд Королівства 
Норвегія/Nor-
wegian Radiation 
and Nuclear 
Safety Authority 
(DSA)

Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Державне 
підприємство
«Державний 
науково- 
технічний центр 
з ядерної та 
радіаційної 
безпеки»

Розробка нормативної бази 
щодо системи управління та 
забезпечення відповідності 
правилам у сфері перевезення 
радіоактивних матеріалів 
та гармонізації національної 
нормативної бази щодо 
безпечного перевезення 
радіоактивних матеріалів із 
положеннями документів МАГАТЕ.

Інформаційна 
підтримка дозвільної та 
наглядової діяльності 
Держатомрегулювання 
Партнер з розвитку – 
Швеція

01.09.2020 –
31.08.2022

Шведське 
Агентство з 
радіаційної 
безпеки (SSM)

Державна 
інспекція ядерного 
регулювання України

Державна 
інспекція 
ядерного 
регулювання 
України

Український 
науково- 
технологічний 
центр

Створення для 
Держатомрегулювання 
інформаційної системи, 
призначеної для ведення 
реєстрів даних і документації з 
питань регулювання, управління 
інформацією в галузі регулювання 
і управління регулюючою 
діяльністю в сфері використання 
ядерної енергії з можливістю 
оперативного контролю стану 
усунення виявлених дефіцитів 
безпеки та аналітичної підтримки 
для ризик-інформованого 
планування заходів державного 
нагляду.
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НАЗВА ПОЧАТОК 
– КІНЕЦЬ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор – Енергетика та енергоефективність

Підтримка 
національного Фонду 
енергоефективності 
та програми 
екологічних реформ 
(S21) в Україні
Партнер з розвитку – 
Німеччина

01.05.2018 –
31.10.2021

Федеральне 
міністерство 
навколишнього 
середовища, 
охорони природи 
та ядерної безпеки 
(BMU)

Державна 
установа «Фонд 
енергоефективності»

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України

Німецьке 
товариство 
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) ГмбХ

Підтримка українського 
уряду в налагодженні 
ефективної роботи Фонду 
енергоефективності як 
ключового інструменту 
досягнення цілі підвищення 
енергоефективності та 
енергозбереження, скорочення 
викидів парникових газів у 
житловому секторі.

87



ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
У СФЕРІ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ ВРУ  З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 

6.1 Програми міжнародно-технічної допомоги

6
НАЗВА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Програма Ради Європи
«Децентралізація і 
реформа місцевого 
самоврядування в Укра-
їні»

Загальною метою Програми є реалізація децентралізаційної реформи в Україні та фор-
мування сталої системи місцевого самоврядування. Для досягнення цієї мети Програмою 
здійснюються чисельні заходи чотирьох тісно пов’язаних компонентів:

• удосконалення законодавчих рамок, підготовка та реалізація політик у відповідності 
до стандартів Ради Європи та з урахуванням кращих практик;
• удосконалення системи управління людськими ресурсами на місцевому рівні;
• сприяння процесам децентралізації в Донецькій і Луганській областях;
• посилення спроможності об’єднаних громад у наданні послуг.

https://donors.decentralization.
gov.ua/project/coe
www.slg-coe.org.ua
Телефон:+380 44 303 99 16 
(внутр. 112, 113, 114, 115 та 156)
Факс: +380 44 425 60 01 (внутр. 
111)
вул. Іллінська, 8, 7-й під’їзд, м. 
Київ, Україна, 04070.

Програма Агентства 
США з міжнародного 
розвитку USAID «РАДА: 
підзвітність, відповідаль-
ність, демократичне 
парламентське пред-
ставництво»

Мета Програми – сприяти становленню відповідального, підзвітного і демократичного 
представницького органу – Парламенту України.
Пріоритетні завдання:

- допомогти народним депутатам України в налагодженні ефективної системи співпраці 
з виборцями і підвищення якості виконання їх представницьких повноважень;
- залучити громадян до законодавчого процесу шляхом впровадження ефективних 
засобів комунікації, інформування і надання послуг громадянам (виборцям);
- впровадження ефективних засобів комунікації, інформування і надання послуг грома-
дянам;
- впровадження механізмів залучення громадськості в законодавчий процес;

https://radaprogram.org/
Facebook: https://www.
facebook.com/radaprogram
Еmail: office@radaprogram.org
Телефон: +380 50 443 61 97
вул. Шовковична, 5, оф. 1
01021, Київ
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

- посилення співпраці між нардепами та ОМС;
- розширити участь громадян у моніторингу роботи єдиного законодавчого органу 
держави;
- промоція ініціатив громадської просвіти;
- моніторинг ВРУ організаціями громадянського суспільства;
- прийняття реформаторських законів;
- посилити ефективність незалежного парламентського контролю за виконавчою владою;
- посилення антикорупційних зусиль контролю за виконавчою владою;
- посилення парламентського  контролю шляхом покращення інституційної ефективності;
- інституалізація програми парламентського стажування.

Програма підтримки 
вдосконалення 
врядування та 
менеджменту (SIGMA)

Програма SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management – Програма 
підтримки вдосконалення врядування та менеджменту) – один з найпрестижніших ана-
літичних центрів Європейського Союзу, створений за ініціативи Організації економічного 
співробітництва та розвитку та Європейського Союзу. Метою започаткування цієї програми 
стала потреба у наданні допомоги країнам Центральної та Східної Європи з модернізації їх 
систем державного управління. Програма відіграє ключову роль у підготовці країн-канди-
датів до вступу у Європейський Союз.
Мета проведення оцінювання програмою SIGMA:

• сприяння країнам-бенефіціарам у їхніх стремліннях до кращого державного управ-
ління, що дозволило б підвищити ефективність адміністрування та стимулювало б 
дотримання представниками державного сектору демократичних цінностей, етики та 
поваги до верховенства права;
• допомога у зміцненні потенціалу країн на центральному рівні, що має сприяти вирі-
шенню проблем глобалізації та підтримати інтеграційні плани країн до Європейського 
Союзу;
• підтримка ініціатив Європейського Союзу та інших донорів, які спрямовані на допомогу 
бенефіціарам у проведенні реформ державного управління.

http://www.center.gov.ua/pro-
tsentr/proekti/sigma
Еmail: center@center.gov.ua
Телефон: +38 044 278 36 44 (71-
21)
вул. Прорізна 15 (6 поверх)
Київ, Україна, індекс 01601
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Програма Ради Європи 
«Посилення демократії 
та довіри на місцевому 
рівні в Україні»

Метою проєкту «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» є покра-
щення якості демократії на місцевому рівні в Україні шляхом посилення інституційних 
структур та підтримки органів місцевого самоврядування та їх національних асоціацій в 
діяльності, спрямованій на запровадження принципів етики в процес прийняття рішень, а 
також підтримка більш інклюзивного, прозорого, підзвітного та орієнтованого на громадян 
місцевого врядування.
Цілі проєкту:

• децентралізація та реформа місцевого самоврядування проводяться шляхом 
регулярних та ефективних консультативних механізмів за участі органів місцевого само-
врядування, їх асоціацій та органів державної влади;
• місцеві обрані представники впроваджують в своїх громадах на місцевому рівні полі-
тики та практики на засадах принципів етики, інновацій та інклюзивності.

Tinyurl.com/fbdvht6d

Група радників з 
підтримки впровадження 
державної регіональної 
політики Програми 
«U-LEAD з Європою»

U-LEAD підтримує створення системи прозорого і підзвітного багаторівневого врядування, 
яке задовольнятиме потреби громадян.
Це передбачає посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональ-
ному та місцевому рівнях впроваджувати нову державну регіональну політику та реформу 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також забезпечувати 
покращення якості адміністративних послуг на місцевому рівні.
Ці ключові напрями відображаються у двох програмних компонентах:

• Компонент 1, за реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та 
посилення спроможностей на вертикальному і горизонтальному рівнях на всій території 
України – від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів;
• Компонент 2, за реалізацію якого відповідає Sida, передбачає створення ефективних 
центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). При цьому основна увага приділя-
ється щойно об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні.

www.gopa.de
www.u-lead.org.ua
вул. Велика Житомирська 20, 3 
поверх
м. Київ, Україна, 01001
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Програма розвитку 
ООН з демократичного 
врядування, прозорості 
та підзвітності

ПРООН допомагає уряду, громадянському суспільству та народу України вдосконалювати 
демократичну політику та практику, необхідні для прискорення прогресу в сфері сталого 
людського розвитку. Це передбачає відстоювання прав людини та гендерної рівності, 
підтримку антикорупційних зусиль, гарантування того, щоб усі громадяни України могли 
захистити свої права, зміцнення парламенту та розширення можливостей громадянського 
суспільства й молодих активістів та активісток.
Ключові напрями:

• Права людини: удосконалення доступу громадян до захисту прав людини через регіо-
нальну мережу представництв Уповноваженого Верховної Ради з прав людини;
• Прозорість і доброчесність: підвищення рівня знань громадян про те, як боротися з 
корупцією в їхніх громадах;
• Парламентська реформа: залучення громадян до моніторингу роботи парламенту та 
законодавчого процесу;
• Громадянське суспільство та робота з молоддю: зміцнення місцевих громадських орга-
нізацій для посилення демократії та залучення громадян до спільного й орієнтованого 
на результат діалогу між урядом і громадськими організаціями; посилення залучення 
молоді в житті громад та участі в прийнятті рішень в Україні;
• Реформа охорони здоров’я та підтримка системи державних закупівель: ПРООН якісно 
змінила ринок державних закупівель медичних препаратів. Ініціатива досягла успіху 
не тільки щодо покращення процедури закупівель але й зробила закупівлі більш про-
зорими. Це позитивно вплинуло на доступність деяких медикаментів і дозволило новим 
медичним препаратам вийти на український ринок;
• Цифрова трансформація: зміцнення українських інституцій з метою прискорення 
розвитку цифрових послуг, якими зможуть скористатися вразливі верстви населення 
України.

https://www.ua.undp.
org/content/ukraine/uk/
home/about-us/our-team/
democratic-governance-team-
leader.html
Email: registry.ua@undp.org
Тел.: +380 44 253 93 63 (загальні 
запити)
Факс: +380 44 253 26 07
Кловський узвіз 1, Київ 01021, 
Україна
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НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ КОНТАКТИ

Швейцарсько-
українська програма 
EGAP (Електронне 
врядування задля 
підзвітності влади та 
участі громади)

Програма «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (Про-
грама EGAP) реалізується протягом 2015–2023 років Фондом Східна Європа та Фондом 
Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Програма 
впроваджується за підтримки Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію 
розвитку та співробітництва (SDC). Цільовими регіонами є Вінницька, Волинська, Дніпропе-
тровська, Луганська та Одеська області. Робота триває за двома ключовими компонентами: 
розвиток електронних послуг та електронної демократії як на національному рівні, так і в 
регіонах України (або на рівні громад).

https://egap.in.ua/
Email: egap.program@gmail.com
Телефон: +380 44 2060448
вул. Саксаганського, 96, оф. 
508, Київ, Україна, 01032,

Програма 
«Децентралізація 
приносить кращі 
результати та 
ефективність» (DOBRE) 

DOBRE має дві основних цілі: (1) підтримка доброї практики місцевого самоврядування в 
ОТГ; та (2) допомога громадянам та громадянському суспільству в конструктивній взаємодії 
з органами врядування та формуванні вимог щодо прозорості та послуг.

https://donors.decentralization.
gov.ua/project/dobre
Email: dobre@
globalcommunities.org
Телефон: 050-554-67-97

Програма відновлення в 
Україні 
(UPR; виконується 
в рамках співпраці 
Європейського 
інвестиційного банку 
(ЄІБ) і Міністерства 
розвитку громад та 
територій України)

Програма, що отримала фінансування від ЄІБ у розмірі 340 млн євро наприкінці 2020 року, 
сприятиме відновленню належних умов проживання та економічної діяльності у регіонах, 
постраждалих від конфлікту на сході України, та забезпеченню базових інфраструктурних 
потреб внутрішньо переміщених осіб і громад, що їх приймають.
Програма відновлення в Україні (URP) профінансує кілька сотень малих і середніх проєктів 
на муніципальному рівні, спрямованих на відновлення соціальної інфраструктури, поліп-
шення комунальних послуг, ремонт пошкоджених адміністративних будівель та ключової 
соціальної інфраструктури, включно з лікарнями, школами, дитячими садками, поштовими 
відділеннями, вуличним освітленням, каналізаційними системами, а також муніципальним 
транспортом та відповідною транспортною інфраструктурою.
У травні 2021  р. Програма була розширена додатковим грантом у 7 млн євро в рамках 
Інвестиційної платформи сусідства (NIP) – механізму, що спрямований на підтримку кра-
їн-партнерів ЄС, які входять до Європейської політики сусідства, у їхніх прагненнях щодо 
кращого урядування, а також економічного та соціального розвитку шляхом поєднання 
кредитів від європейських фінансових установ (зокрема ЄІБ) з грантовими ресурсами з 
бюджету ЄС. Платформа в основному підтримує інфраструктурні проєкти в енергетичній, 
транспортній та екологічній галузях. Платформа також підтримує розвиток приватного 
сектору. 

https://uerp.org/
info@uerp.org
+380 50 355 9753
вул. Сахалінська, 4, 
Краматорськ, Донецька 
область, 84306, Україна
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6.2 Перелік проєктів міжнародної технічної допомоги, яка надається ЄС, країнами - партнерами з розвитку 
та міжнародними організаціями за напрямом організація державної влади, місцеве самоврядування, регіо-
нальний розвиток та містобудування

Інформація надана Секретаріатом Кабінету Міністрів України
у відповідь на запит Програми USAID РАДА

(листом від 05.03.2021 №7192/0/2-21) 

№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІД-
РОЗДІЛ 

ДОНОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

1.

U-LEAD з Європою: 
програма для України 
з розширення прав 
і можливостей на 
місцевому рівні, 
підзвітності та розвитку – 
компонент 2: Створення 
центрів надання
адміністративних 
послуг та підвищення 
поінформованості 
населення про місцеве
самоврядування 
Партнер з розвитку - ЄС

18.08.16-
22.04.21

Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства
України; Центри надання
адміністративних послуг 
у областях України, які 
обиратимуться в ході 
реалізації проєкту

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства 
України

Шведське 
агентство
міжнародного 
розвитку SIDA

Поліпшення доставки місцевих 
послуг для підвищення вигоди 
громадян. Відбір Центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) 
включаючи проведення
ремонтних робіт, устаткування 
меблями та ІТ обладнанням; 
підвищення кваліфікації 
персоналу; інформаційні кампанії 
щодо діяльності місцевих органів 
влади, реклама  тощо.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ ДО-
НОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

2.

Підтримка інновацій 
у Дунайському 
регіоні за допомогою 
знань та управління 
інтелектуальною 
власністю 
Партнер з розвитку - 
ЄС

01.07.18-
01.06.21

Агентство регіонального 
розвитку та 
транскордонного 
співробітництва
«Закарпаття» 
Закарпатської обласної 
ради

Закарпатська 
ОДА

Faculty of Infor-
mation Studies 
in Novo Mesto, 
Slovenia

Підтримка інновацій 
у Дунайському 
регіоні за допомогою 
знань та управління 
інтелектуальною 
власністю.

3.

Долаючи бар’єри: 
покращення 
мобільності жителів
прикордонних регіонів 
Закарпаття (Україна),
Марамуреш (Румунія) 
і Соболч- Сотмар-
Берег (Угорщина) 
Партнер з розвитку 
- ЄС

01.09.19-
01.09.21

ОУ СОП
«Угорщина- 
Словаччина- 
Румунія-Україна 
2014-2020»,
представлений 
Міністерством 
закордонних справ 
та зовнішньої 
торгівлі Угорщини

Виноградівська міська 
рада Закарпатської
області, Комунальне 
підприємство
«Центр інвестицій 
та розвитку» 
Виноградівської міської 
ради Закарпатської 
області

Закарпатська 
ОДА

Виноградівська 
міська рада 
Закарпатської
області

Покращення доступу до 
прикордонних регіонів 
шляхом покращення 
прикордонного шосе, 
структури громадського 
транспорту та створення 
зони відпочинку.

4.

Сучасна прикордонна 
інфраструктура – 
успішний Карпатський 
регіон 
Партнер з розвитку - 
ЄС

01.03.20-
31.12.22

ОУ СОП
«Угорщина- 
Словаччина- 
Румунія-Україна 
2014-2020»,
представлений 
Міністерством 
закордонних справ 
та зовнішньої 
торгівлі Угорщини

Міжнародна Асоціація 
Інституцій регіонального 
розвитку «МАІРР»,
Служба автомобільних 
доріг у Закарпатській 
області

Закарпатська 
ОДА

Міжнародна 
Асоціація 
Інституцій 
регіонального 
розвитку
«МАІРР»

Створити стійку 
платформу для ефективної 
транскордонної 
мобільності людей 
і товарів шляхом 
удосконалення
транспортної та 
прикордонної 
інфраструктури.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

5.
Комунікація – це ключ 
Партнер з розвитку - 
ЄС

15.07.20-
15.01.22

ОУ СОП
«Румунія 
- Україна 2014-
2020»

Солотвинська 
селищна рада

Закарпатська 
ОДА

Муніципальна 
лікарня Сігету

Вдосконалення транскордонної 
медичної допомоги, орієнтованої на 
пацієнта, шляхом 18 місяців спільних 
дій. Розвиток пацієнтоорієнтованої 
медицини, яка передбачає 
застосування етичного принципу 
автономії пацієнтів, коли пацієнти 
беруть більш активну роль у прийнятті 
рішень, які впливають на них.

6.

Транскордонне 
співробітництво та 
місцевий розвиток 
сфери виробництва
сільськогосподарської 
продукції та 
традиційних продуктів 
харчування 
Партнер з розвитку - 
ЄС

08.06.20-
07.06.22

ОУ СОП 
«Басейн 
Чорного моря» 
ЄІС 2014-2020

Одеська 
національна
академія 
харчових 
технологій

Одеська ОДА

Міністерство 
внутрішніх 
справ (регіон 
Македонія та 
Фракія, Греція)

Підтримка сталого економічного та 
соціального розвитку в сільській
місцевості, сільського господарства в 
регіонах за допомогою інтегрованих 
ініціатив, що включають економічний, 
екологічний, соціальний та культурний 
аспекти та посилення регіональної 
співпраці. Зокрема, проєкт
підтримуватиме розвиток та 
просування місцевих традиційних
сільськогосподарських харчових 
продуктів, робитиме внесок у розвиток 
сільських громад, соціальної інклюзії, 
сприятиме збереженню культури та 
біорізноманіття шляхом впровадження 
сукупних стратегій для подолання
спільних викликів та підтримки 
взаємодії.

95



№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

7.

Green Wheels: 
Екотранспорт 
майбутнього - 
сьогодні! Партнер з 
розвитку - ЄС

01.08.20-
31.07.22

ОУ СОП
«Угорщина- 
Словаччина- 
Румунія-Україна
2014-2020»

ГО «Фабрика інвестиційних 
проектів»

Закарпатська 
ОДА

ГО «Фабрика 
інвестиційних 
проектів»

Створення 
мережі публічної 
інфраструктури 
заряджання 
для підвищення 
мобільності
електротранспорту.

8.

Співпраця задля 
покращення 
медичного 
обслуговування 
в Долині та Бая-
Спріє
Партнер з розвитку 
- ЄС

01.08.20-
31.01.22

ОУ СОП
«Румунія - Україна 
2014-2020»,
представлений 
Міністерством 
державних робіт, 
розвитку та 
управління
Румунії

Долинська міська рада
Івано-
Франківська 
ОДА

Долинська 
міська рада

Створення системи 
розвитку та 
покращення якісного 
рівня послуг, які 
надаються закладами 
охорони здоров’я
Долини та Бая-Спріє

9.

SIGMED RO-UA -
Співробітництво 
заради безпеки 
пацієнтів
Партнер з розвитку 
- ЄС

01.03.20-
28.02.22

ОУ СОП
«Угорщина- 
Словаччина- 
Румунія-Україна 
2014-2020»

Благодійна організація 
«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 
РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННО ГО 
СПІВРОБІТНИЦТВ А І СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН», Комунальне 
некомерційне підприємство 
«Ужгородський міський пологовий 
будинок» Ужгородської міської 
ради, Комунальне некомерційне 
підприємство «Ужгородська 
міська дитяча клінічна лікарня» 
Ужгородської міської ради

Закарпатська 
ОДА

Асоціація 
КРЕСТ, 
Румунія

Посилення здатності 
управління клінічними 
ризиками в 5
міських/
муніципальних 
лікарнях уздовж 
румунсько-
українського кордону, 
які мають спільні 
проблеми щодо 
безпеки пацієнтів.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

10.

Запобігання раку в 
чотирьох госпіталях 
чотирьох країн 
Партнер з розвитку 
- ЄС

15.07.20-
14.07.21

ОУ СОП
«Угорщина- 
Словаччина- 
Румунія-Україна 
2014-2020»

Комунальне 
некомерційне 
підприємство
«Лікувально- 
профілактична 
установа
Міжгірська 
районна 
лікарня 
Міжгірської 
районної ради
Закарпатської 
області»

Закарпатська 
ОДА

Лікарня 
Фельш- 
Сабольчі, 
Угорщина

Покращення якості та ефективності 
охорони здоров’я, розвиток служб 
охорони здоров’я та профілактичної
інфраструктури. Розвиток людських 
ресурсів, обмін ноу-хау, спільні 
навчальні програми, спільні 
профілактичні програми, спільні 
служби підтримки. Підвищення 
ефективності вторинної профілактики.

11.

Підтримка 
децентралізації в 
Україні
Партнер з розвитку 
- Швейцарія

01.12.2006-
30.06.2021

Швейцарська 
агенція з 
розвитку та 
співробітництва 
(SDC)

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України

Швейцарский 
центр ресурсів 
та консультацій 
з питань 
розвитку (Skat 
Consulting Ltd.)

Розробка можливих механізмів надання 
якісних децентралізованих публічних 
послуг членам громад, включення їх до 
національної програми з метою їх
подальшого поширення через: 
підвищення рівня залучення 
громади до процесів прийняття 
рішень, планування, забезпечення 
і моніторингу послуг; розробку 
ефективних моделей управління 
досвідом/знаннями; надання дорадчої 
допомоги ключовим національним 
інституціям на основі досвіду, 
отриманого у пілотних регіонах.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

12.

Розвиток 
громад* 
Партнер з 
розвитку - США

01.03.2006-
31.12.2022

Корпус Миру 
США

3562 Мінрегіонбуд
Корпус Миру 
США В Україні

Підвищення спроможності 
громадян брати участь у 
вирішенні актуальних питань
життєдіяльності місцевих 
громад, сприяння сталому 
організаційному розвитку 
українських урядових і 
неурядових організацій, 
розширення економічних 
можливостей громадян.

13.

Розробка курсу 
на зміцнення 
місцевого 
самоврядування 
в Україні (ПУЛЬС)
Партнер з 
розвитку - США

14.12.2015-
30.06.2021

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Вінницьке регіональне 
відділення Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціація 
міст України"; Волинське 
регіональне відділення 
Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України»; 
Дніпропетровське регіональне 
відділення Всеукраїнської 
асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація 
міст України»; Житомирське 
регіональне відділення 
Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування 
«Асоціація міст України»

Не 
визначається

Всеукраїнська 
асоціація 
органів
місцевого 
самоврядування 
«Асоціація міст
України»

Удосконалення правового 
поля щодо проведення 
децентралізації в Україні, 
забезпечення внеску органів 
місцевого самоврядування 
у формування та 
впровадження політики 
у сфері децентралізації, 
збільшення ресурсів 
місцевого самоврядування 
та посилення здатності 
органів місцевого 
самоврядування ними 
ефективно розпоряджатись, 
посилення спроможності 
та професійного рівня усіх 
долучених до реформи груп.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

14.

Підтримка 
реформи 
децентралізації в
Україні/
Програма 
для України з 
розширення прав 
і можливостей на 
місцевому рівні, 
підзвітності та 
розвитку (UDU/U-
LEAD з Європою: 
фаза ІІ)
Партнер з 
розвитку - 
Німеччина

01.07.2020-
30.06.2024

Федеральне 
міністерство 
економічного
співробітництва 
та розвитку 
Німеччини
(BMZ);
Європейський 
Союз

Міністерство розвитку громад та 
територій України

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України

Німецьке 
товариство
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) ГмбХ

Розвиток 
спроможностей 
ключових учасників 
процесу на 
національному, 
регіональному та 
місцевому рівнях 
для подальшого 
впровадження 
децентралізації 
та відповідної 
регіональної політики 
в Україні, а також 
сприяння визначенню 
функцій для кожного 
рівня влади в окремих 
сферах політики.

15.

Інтегрований 
розвиток міст в 
Україні ІІ
Партнер з 
розвитку - 
Німеччина

01.11.2019-
31.10.2023

Федеральне 
міністерство 
економічного
співробітництва 
та розвитку 
(BMZ)

Вінницька міська рада, виконавчий 
комітет Житомирської міської ради,
Львівська міська рада, комунальна 
установа Інститут міста Львівської 
міської ради, виконавчий комітет 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області, Полтавська 
міська рада, комунальна 
організація «Інститут розвитку 
міста» Полтавської міської ради,

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України

Німецьке 
товариство
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) ГмбХ

Сприяння 
інтегрованому 
розвитку міст у 
сфері просторового 
планування територій 
на державному і 
місцевому рівнях 
відповідно до 
Лейпцизької хартії 
«Міста Європи на 
шляху сталого
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

15.

Харківська міська рада, 
виконавчий комітет 
Чернівецької міської ради, 
виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська міська 
державна адміністрація)

розвитку» та Порядку денного у 
сфері сталого розвитку до 2030 
року.

16.

Підтримка 
належного 
врядування 
в місцевих 
громадах як 
складової 
реформи 
децентралізації 
Партнер з 
розвитку - ОБСЄ

01.02.2018-
31.03.2021

Координатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

Міністерство розвитку 
громад і територій України

Міністерство 
розвитку 
громад і 
територій 
України

Координатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

Підтримка належного 
врядування в новоутворених 
об'єднаних громадах
шляхом покращення 
обізнанності місцевих мешканців 
і підвищеня спроможності 
органів місцевого врядування 
в контексті реформи 
децентралізації в Україні.

17.

Надання 
технічної 
підтримки для 
реалізації 
Програми 
розвитку 
муніципальної 
інфраструктури 
України 
Партнер з 
розвитку - ЄІБ

03.07.2018-
02.07.2022

Європейський 
інвестиційний 
банк

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства

COWI (Данія)

Забезпечення впровадження 
та подальший розвиток (у 
разі необхідності) процедур, 
встановлениих на ранніх етапах 
реалізації Програми розвитку 
муніципальної інфраструктури 
України, сприяння
належному функціонуванню 
групи управління проєктом 
(ГУПП) шляхом надання всебічної 
підтримки у виконанні завдань в 
рамках даної Програми.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

18.

Глобальна 
програма еко- 
індустріальних 
парків в Україні: 
реалізація на 
місцевому рівні 
Партнер з 
розвитку - 
Швейцарія

01.07.2020-
31.12.2023

Державний 
секретаріат з 
економічних 
питань 
Швейцарії

Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та
сільського 
господарства 
України

Організація 
Об’єднаних 
Націй з
промислового 
розвитку 
(ЮНІДО)

Демонстрація 
життєздатності 
та переваг еко-
індустріальних 
парків у збільшенні 
продуктивності 
ресурсів, покращенні 
економічних, 
екологічних та 
соціальних показників 
бізнесу, сприяння 
розвитку інклюзивного 
та сталого виробництва 
в Україні.

19.

Децентралізація 
приносить кращі 
результати та
ефективність 
(DOBRE) 
Партнер з 
розвитку - США

08.06.2016-
30.09.2022

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Виконавчий комітет Апостолівської
міської ради Апостолівського району 
Дніпропетровської області
Виконавчий комітет Васильківської 
селищної ради Васильківського 
району Дніпропетровської області
Виконавчий комітет Гречаноподівської 
сільської ради Широківського району 
Дніпропетровської області
Виконавчий комітет Зеленодольської
міської ради Апостолівського району 
Дніпропетровської області
Виконавчий комітет Мирівської 
сільської ради Томаківського району 
Дніпропетровської області

Мінрегіонбуд

Глобал 
Комьюнітіз/
Glob al Com-
munities

Сприяння 
місцевим органам 
самоврядування у 
підвищенні
ефективності 
управління ресурсами 
та послугами, 
які відповідають 
пріоритетам громади.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗ-
ДІЛ ДО-

НОРА
РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Регіональний розвиток

20.

Партнерство 
для розвитку 
міст 
Партнер з 
розвитку - 
Канада

27.03.2015-
30.06.2021

Міністерство 
закордонних
справ, 
торгівлі та 
розвитку 
Канади

ВАОМС «Асоціація міст України»
Виконавчий комітет Бердянської 
міської ради
Енергодарська міська рада
Виконавчий комітет Мелітопольської
міської ради 
Запорізька міська рада
Долинська міська рада
Виконавчий комітет Івано-
Франківської міської ради
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет Яремчанської
міської ради 
Виконавчий комітет
Хмільницької міської ради
Ладижинська міська рада
Виконавчий комітет Жмеринської
міської ради 
Вінницька міська рада
Виконавчий комітет

Мінрегіонбуд, 
Мінекономіки

Федерація 
канадських
муніципалітетів

Зміцнення муніципального 
сектора в Україні шляхом 
нарощення спроможностей 
в шістнадцятьох містах задля 
сприяння демократії та
економічному розвитку на 
місцевому рівні, створення 
більш сприятливого 
середовища для 
підприємництва та місцевого
економічного розвитку, 
сприяння децентралізації 
влади та плануванню 
комплексного розвитку на 
місцевому, регіональному та 
національному рівні.

102



№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Урядування та громадянське суспільство

21.

Програма 
ефективної та 
відповідальної 
політики (U-RAP) 
(Компонент ІІ)
Партнер з 
розвитку - США

01.04.16-
31.03.25

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

ГО «Українська 
жіноча
демократична 
мережа», 
Всеукраїнська 
асоціація органів 
місцевого 
самоврядування
«Асоціація міст 
України» та 
інші громадські 
організації

Міністерство
культури, 
молоді та 
спорту 
України

Консорціум зі 
зміцнення виборчого 
та політичного 
процесу (Сonsor-
tium for Elections 
and Political Process 
Strengthening) через
Міжнародний 
Республіканськ ий 
Інститут (Interna-
tional Republican  
Institute (IRI) 

Вдосконалення процесу врядування 
шляхом поліпшення сприятливого 
середовища для політичної 
конкуренції,
створення більш представницької 
місцевої політики та розширеного 
політичного вибору, укорінення в 
суспільстві національних політичних 
партій, які будуть ефективні в 
досягненні спільних інтересів.

22.

Рада: 
відповідальність, 
підзвітність, 
демократичність 
Партнер з 
розвитку - США

25.11.2013-
30.06.2021

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Апарат Верховної 
Ради України

Апарат 
Верховної 
Ради України

Фонд «Східна 
Європа»

Метою проєкту є сприяння народним 
депутатам України у налагодженні
ефективної системи співпраці з 
виборцями і підвищення якості 
виконання їх представницьких 
повноважень; поширенню ініціатив 
громадянської освіти і моніторингу за 
діяльністю як Верховної Ради України 
так і народних депутатів
України з метою покращення їх 
підзвітності виборцям;
становленню незалежної 
законодавчої гілки влади у системі 
органів державної влади України 
шляхом підвищення ефективності 
чинних парламентських процедур.
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П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ
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Сектор - Урядування та громадянське суспільство

23.

Підтримка 
електронного
урядування для 
децентралізації 
в Україні (EGOV-
4UKRAINE)
Партнер з 
розвитку - 
Швеція

01.11.2016-
30.06.2021

Шведське 
агентство з
міжнародного 
розвитку 
(SIDA);
Міністерство 
закордонних 
справ Естонії

Міністерство цифрової 
трансформації України; 
Міністерство внутрішніх справ 
України; Державна установа 
«Центр обслуговування 
підрозділів Міністерства 
внутрішніх справ України»; 
Державна податкова служба
України; Міністерство 
закордонних справ України; 
Міністерство розвитку 
громад та територій України; 
Міністерство освіти і науки 
України; Міністерство юстиції 
України; Державна судова 
адміністрація; Державне 
підприємство «Національні 
інформаційні системи»

Міністерство 
цифрової 
трансформації 
України

Неприбуткова 
організація 
Академія 
електронного
управління/ 
E- Gov-
ernance 
Academy 
(Естонія)

Надання системного 
підходу до е- урядування на 
підтримку децентралізації 
та інших реформ. Розробка 
чіткої та ефективної ІКТ 
архітектури на підтримку 
процесу децентралізованого 
надання послуг органами 
місцевої влади у співпраці 
із зацікавленими сторонами 
національного рівня; розробка
інформаційних систем, 
підтримка обміну даними та 
надання послуг електронними 
каналами, як ЦНАПами, 
так і онлайн-каналами 
самообслуговування на 
майбутніх етапах.

24.

Реформи 
децентралізації 
та безпека 
в громаді: 
трансформаційні 
підходи до 
гендерної 
рівності та

01.02.2018-
31.12.2022

Міністерство 
закордонних 
справ Данії

Міжнародний благодійний 
фонд
«Український жіночий фонд»; 
Міжнародний благодійний 
фонд
«Українська фундація 
громадського здоров’я»

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та

Структура 
Організації 
Об’єднаних 
Націй з 
питань 
гендерної 
рівності та 
розширення

Забезпечення участі та 
отримання
жінками, особливо вразливими 
групами, однакових 
переваг від процесів 
реформи децентралізації 
та забезпечення безпеки в 
громадах.
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Сектор - Урядування та громадянське суспільство

24.

розширення 
прав та
можливостей 
жінок в Україні 
Партнер з 
розвитку - 
Данія

житлово-
комунального 
господарства України

прав і
можливостей 
жінок в 
Україні

Проєкт надаватиме 
підтримку Уряду 
України в інтеграції 
пріоритетів гендерної 
рівності стосовно 
зазначених напрямків 
шляхом розбудови 
потенціалу органів 
влади.

25.

Супровід 
урядових 
реформ в 
Україні (SURGe)
Партнер з 
розвитку - 
Канада

30.09.19-
31.12.24

Міністерство 
міжнародних 
справ Канади

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України; Міністерство 
цифрової трансформації
України; Міністерство юстиції 
України; Міністерство освіти 
і науки України; Громадська 
організація «Фонд експертної
підтримки врядування та 
економічного розвитку»;
Львівська обласна державна
адміністрація

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України; 
Міністерство цифрової 
трансформації
України; Міністерство 
юстиції України; 
Міністерство освіти 
і науки України; 
Львівська обласна 
державна
адміністрація

Alinea Inter-
national Ltd.

Допомога 
Уряду України у 
впровадженні реформ 
у сферах урядування і
економічного розвитку, 
які відповідають 
потребам громадян.

26.

Підтримка 
децентралізації 
в Україні - Фаза 
ІІ
Партнер з 
розвитку - 
Швеція

01.01.2020-
31.12.2022

Шведське 
агентство з
міжнародного 
розвитку та 
співробітництва 
(Sida)

Всеукраїнська асоціація 
органів місцевого
самоврядування
«Асоціація об’єднаних 
територіальних громад»

Міністерство розвитку 
громад та територій 
України

Шведська 
асоціація
місцевих влад 
та регіонів 
(SALAR)

Посилення демократії, 
покращення 
врядування та надання 
послуг громадянам
України
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П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ
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Сектор - Урядування та громадянське суспільство

27.

Просування 
ґендерної 
рівності та 
розширення прав і 
можливостей жінок 
в рамках реформи 
децентралізації в 
Україні 
Партнер з 
розвитку - Канада

01.04.2019-
01.03.2022

Міністерство
міжнародних 
справ Канади

Міністерство розвитку 
громад та територій 
України; обласні 
державні адміністрації 
та органи місцевого 
самоврядування, які 
будуть визначені в ході 
реалізації проєкту

Міністерство
розвитку громад 
та територій 
України

Структура
організації 
об’єднаних 
націй з питань 
ґендерної 
рівності та 
розширення 
прав та
можливостей 
жінок 
(структура ООН 
Жінки)

Підтримка центральних 
та місцевих органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування 
у інтеграції ґендерної 
рівності та розширенні прав 
і можливостей жінок під час 
реформи децентралізації на 
державному, регіональному 
та місцевому рівнях.

28.

Місцеве 
спостереження 
за політичними 
процесами в 
Україні
Партнер з 
розвитку - США

25.04.2013-
21.08.2022

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Представники 
недержавних організацій, 
органів місцевого
самоврядування, 
журналісти, підприємці,
адміністратори та фахівці 
інших професій;
Всеукраїнська 
громадська організація
«Громадянська
мережа «ОПОРА»

Комітет Верховної 
Ради України 
з питань 
організації 
державної влади, 
місцевого
самоврядування, 
регіонального 
розвитку та
містобудування

Всеукраїнська 
громадська 
організація
«Громадянська 
мережа
«ОПОРА»

Зміцнення інститутів 
демократії в Україні, з 
метою їх наближення до 
європейських стандартів, 
а також захисту прав 
людини та політичних 
прав громадян, через 
якісну законодавчу базу та 
моніторинг імплементації 
забезпечення виборчих прав 
в ході виборчих кампаній.

106



№ 
П/П НАЗВА
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РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Урядування та громадянське суспільство

29.

Посилення 
кібербезпеки і 
прозорості виборчих 
процесів в Україні
Партнер з розвитку - 
ОБСЄ

01.09.2017-
30.07.2021

Координатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

ЦВК ЦВК

Координатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

Сприяння в посиленні 
кібербезпеки і прозорості 
адміністрування виборчих 
процесів в Україні.

30.

Зміцнення 
законодавчих та 
виборчих процесів 
шляхом посилення 
громадської участі 
та надання технічної 
допомоги (ELECT)
Партнер з розвитку - 
Великобританія

01.08.2017-
31.03.2021

Департамент з 
міжнародного 
розвитку 
(DFID)

Центральна 
виборча комісія

Центральна 
виборча 
комісія

International 
Foundation 
for Electoral 
Systems
(Міжнародна 
фундація 
виборчих 
систем)

Підвищення демократичної 
підзвітності учасників виборчого 
процесу, рівня обізнаності та 
довіри до виборчого процесу 
громадян України, покращення 
рівня залученості та інклюзивної 
участі громадян у виборчому 
процесі через протидію 
політичній корупції, зміцнення 
інституційної спроможності 
органів адміністрування виборів 
та поінформоване залучення 
громадськості.
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Сектор - Урядування та громадянське суспільство

31.

Трансформація 
комунікацій 
Партнер з 
розвитку - США

01.07.2020-
30.06.2025

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Товариство з обмеженою 
відповідальністю
«Інформаційне агентство 
«Медіа ресурси
менеджмент», 
органи місцевого 
самоврядування, органи 
державної влади України, 
державні організації,
неурядові організації, 
приватні організації, 
товариства з обмеженою
відповідальністю

Міністерство 
культури та 
інформаційної
політики України

Chemonics 
International Inc.

Партнерство з Урядом 
України, приватним сектором 
та громадським суспільством 
з метою зміцнення опірності 
української демократії за 
допомогою інноваційних 
комунікаційних ініціатив, 
які залучають громадян 
України до дискусій 
щодо демократичної 
трансформації країни та 
європейської інтеграції.

32.

Підтримка 
прозорості, 
інклюзивності та 
чесності виборчої 
практики в Україні 
Партнер з 
розвитку - Рада 
Європи

01.04.2018-
31.12.2021

Рада Європи
Центральна виборча 
комісія

Центральна 
виборча комісія

Рада Європи

Покращення якості, 
прозорості та чесності 
виборчого процесу на 
національному і місцевому 
рівнях, збільшення довіри
громадськості до 
Центральної виборчої комісії, 
виборчого процесу та його
результатів.
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Сектор - Урядування та громадянське суспільство

33.
Права людини для 
України Партнер з 
розвитку - Данія

01.01.2019-
31.12.2023

Міністерство 
закордонних 
справ Данії

Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 
України з прав людини, 
Національне агентство 
України з питань 
державної служби, 
громадські організації, 
які будуть обрані на
конкурсній основі в ході 
реалізації проєкту

Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 
України з прав 
людини,
Національне 
агентство 
України з питань 
державної 
служби

Програма 
розвитку 
Організації 
Об’єднаних 
Націй 
(ПРООН)

Утвердження прав 
людини через зміцнення 
спроможності національних 
суб’єктів ефективно сприяти, 
захищати та дотримуватися 
прав людини та інтегрувати 
принципи, засновані на 
правах людини у національні 
та місцеві політики в усій 
Україні, включаючи зону 
конфлікту.

34.

Посилення 
спроможностей
українських державних 
органів у сфері 
кібергігієни та
кібербезпеки Партнер з 
розвитку - ОБСЄ

01.07.2020-
31.12.2022

Координатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

Українська школа 
урядування

Національне 
агентство 
України з питань 
державної 
служби

Координатор 
проектів 
ОБСЄ в 
Україні

Підвищення спроможності 
українських урядових 
установ щодо підготовки
державних службовців 
у сфері кібергігієни та 
виявлення і подолання 
загальних загроз для 
підвищення рівня 
кібербезпеки.
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35.

Місцеве 
спостереження 
за політичними 
процесами в 
Україні
Партнер з 
розвитку - 
США

25.04.13-
21.08.22

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Представники 
недержавних організацій, 
органів місцевого
самоврядування, 
журналісти, підприємці,
адміністратори та фахівці 
інших професій;
Всеукраїнська громадська 
організація
«Громадянська
мережа «ОПОРА»

Комітет 
Верховної Ради 
України з питань 
організації 
державної 
влади, місцевого
самоврядування, 
регіонального 
розвитку та
містобудування

Всеукраїнська 
громадська 
організація
«Громадянська 
мережа
«ОПОРА»

Зміцнення інститутів 
демократії в Україні, з 
метою їх наближення до 
європейських стандартів, а 
також захисту прав людини 
та політичних прав громадян, 
через якісну законодавчу 
базу та моніторинг
імплементації забезпечення 
виборчих прав в ході 
виборчих кампаній.

36.

Прозорість та 
підзвітність у 
державному 
управлінні 
та послугах 
(TAPAS)
Партнер з 
розвитку - 
США

04.08.16-
03.08.21

Агентство 
США з 
міжнародного 
розвитку

Міністерство цифрової 
трансформації України; 
Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
України; Міністерство 
охорони здоров'я України; 
Міністерство соціальної 
політики України; 
Державна митна служба 
України; Державне 
підприємство «ПРОЗОРРО.
ПРОДАЖІ»; ДП «Медичні 
закупівлі України»

Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та
сільського 
господарства 
України, 
Міністерство 
цифрової 
трансформації,
Міністерство 
охорони 
здоров'я України

Eurasia Founda-
tion/ Фонд Євразія; 
Open Data Institute/ 
Інститут відкритих 
даних; Фонд Східна 
Європа;
ГО «Агенція 
журналістики 
даних»; ГО
«Соціал Буст»; 
Консорціум 
економічних 
досліджень та
освіти; ГО
«Трансперенсі 
Інтернешнл 
Україна»

Надання підтримки Уряду 
України у виконанні реформ 
у сфері державного
управління та послуг і значне 
зменшення або викорінення 
корупції у ключових галузях.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Відновлення Донбасу та ВПО

37.

Подолання 
інформаційного 
бар’єру між 
територіями, 
підконтрольними 
Уряду України, та 
непідконтрольними 
територіями
Партнер з розвитку 
- Канада

15.03.2019-
31.10.2021

Міністерство 
міжнародних 
справ 
Канади

Благодійна організація
«Благодійний фонд
«Восток-СОС»

Міністерство 
культури та 
інформаційної
політики 
України

Міжнародний 
Республіканськ 
ий Інститут 
(International 
Republican
Institute)

Забезпечення 
надання громадянам 
з непідконтрольних 
уряду територій 
інформації про стан 
поточних реформ 
та адміністративних 
послуг, доступних
громадянам України, 
а також інформації з
питань, пов’язаних із 
виборами.

38.

Мобільні центри 
надання 
адміністративних 
послуг для 
постраждалого 
від конфлікту 
населення Східної 
України 
Партнер з розвитку 
- Канада

27.03.2019-
30.06.2022

Міністерство 
закордонних
справ, 
торгівлі та 
розвитку 
Канади

Курахівська міська рада Мар'їнського 
району Донецької області; Сіверська 
міська рада Бахмутського району 
Донецької області; Вугледарська 
міська рада Донецької області;
Мар'їнська районна державна 
адміністрація Донецької області;
Виконавчий комітет Попаснянсьої 
міської ради Луганської області;
Сєвєродонецька міська рада 
Луганської області; Станично-
Луганська селищна рада Луганської 
області; Новоайдарська селищна 
рада Луганської області; Військово-
цивільна адміністрація міста Золоте та 
села Катеринівка

Міністерство 
цифрової 
трансформації, 
Донецька 
обласна 
військово-
цивільна 
адміністрація, 
Луганська 
обласна 
військово-
цивільна 
адміністрація

Програма 
Розвитку 
Організації 
Об’єднаних 
Націй в Україні 
(ПРООН)

Надання державних 
соціальних, 
інформаційних, 
адміністративних 
послуг та послуг 
правової допомоги 
найбільш уразливим 
та маргіналізованим 
групам населення, 
які постраждали 
внаслідок конфлікту 
на територіях 
України.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНАВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Освіта і наука

39.

Швейцарсько-
український 
проєкт DECIDE –
«Децентралізація 
для розвитку 
демократичної 
освіти»
Партнер з 
розвитку - 
Швейцарія

01.02.2020-
31.01.2025

Швейцарська 
агенція з 
розвитку та 
співробітництва 
Федерального 
департаменту 
закордонних 
справ Швейцарії

Міністерство освіти і науки 
України; Міністерство цифрової 
трансформації
України; Державна служба 
якості освіти;
Всеукраїнська асоціація 
органів місцевого
самоврядування
«Асоціація об’єднаних 
територіальних громад»; Івано- 
Франківська обласна державна 
адміністрація; Луганська 
обласна державна
адміністрація (Луганська 
обласна військово-цивільна 
адміністрація); Одеська 
обласна державна
адміністрація; Полтавська 
обласна державна
адміністрація; Державне 
підприємство

Міністерство освіти 
і науки України; 
Міністерство 
розвитку громад і 
територій України;
Державна служба 
якості освіти; Івано-
Франківська 
обласна державна 
адміністрація; 
Луганська обласна 
державна
адміністрація 
(Луганська обласна 
військово-цивільна 
адміністрація); 
Одеська обласна 
державна
адміністрація; 
Полтавська обласна 
державна
адміністрація

ГО «Розвиток 
громадянських 
компетентносте 
й в Україні»; 
Цюріхський 
педагогічний 
університет

Сприяння 
долученню 
громадян 
об’єднаних 
територіальних 
громад до 
демократичного 
врядування, 
рівноправному 
користуванню 
його 
результатами 
та отриманню 
доступу до 
якісної освіти.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІ-
ЗАЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІАР ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Енергетика та енергоефективність

40.

ПДСЕР для 
МЕСР: практичне 
впровадження 
ПДСЕР у 
напрямку сталого, 
розумного та 
енергоефективного 
міського освітлення 
в м. Чернівці 
Партнер з розвитку 
- ЄС

01.06.18-
31.03.21

Чернівецька 
міська громадська 
організація 
«Бізнес- центр»;
Департамент 
житлово-
комунального 
господарства 
Чернівецької 
міської ради

Чернівецька 
ОДА

Чернівецька 
міська
громадська 
організація
«Бізнес-центр»

Покращення комфортних умов 
проживання жителів міста Чернівці 
через реалізацію заходів плану дій 
зі сталого енергетичного розвитку 
задля вдосконалення місцевої 
енергетичної політики та впливу 
на процес прийняття рішень щодо 
місцевого сталого енергетичного 
розвитку.

41.

Виклики 
енергоефективності: 
співпраця України 
з ЄС 
Партнер з розвитку 
- ЄС

01.09.18-
31.08.21

Полтавський 
національний 
технічний 
університет імені 
Юрія Кондратюка

МОН

Полтавський 
національний 
технічний 
університет 
імені Юрія 
Кондратюка

Впровадження найкращих практик 
енергозбереження країн ЄС та 
енергозберігаючих технологій в
українську економіку.
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№ 
П/П НАЗВА

ПЕРІОД 
РЕАЛІЗА-

ЦІЇ

ПІДРОЗДІЛ 
ДОНОРА РЕЦИПІЄНТ БЕНЕФІЦІ-

АР
ВИКОНА-

ВЕЦЬ МЕТА

Сектор - Енергетика та енергоефективність

42.

Транскордонна 
мережа 
енергетично сталих 
університетів 
Партнер з розвитку 
- ЄС

01.10.19-
30.09.21

ОУ СОП
«Угорщина- 
Словаччина- 
Румунія-Україна 
2014-2020»,
представлений 
Міністерством 
закордонних 
справ та 
зовнішньої 
торгівлі 
Угорщини

Івано-Франківський 
національний технічний 
університет нафти і газу

Івано-
Франківська 
ОДА

Івано- 
Франківський 
національний
технічний 
університет 
нафти і газу

Цільова програма 
енергоефективності 
та розвитку сфери 
виробництва енергоносіїв 
з відновлювальних 
джерел енергії 
Івано- Франківської 
області на 2016-2020 
роки; Регіональна 
цільова програма 
енергозбереження 
для населення Івано- 
Франківської області на 
2019-2020 роки.

43.

Просування 
енергоефективності 
та імплементації 
Директиви ЄС про 
енергоефективність 
в Україні
Партнер з розвитку 
- Німеччина, 
Швейцарія

01.07.2020-
30.06.2025

Федеральне 
міністерство 
економічного
співробітництва 
та розвитку 
(BMZ),
Державний 
секретаріат з 
економічних 
питань 
Швейцарської 
Конфедерації 
(SEСO)

Міністерство розвитку 
громад та територій України, 
Державне агентство з 
енергоефективності та 
енергозбереження України, 
Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство 
енергетики України

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України

Німецьке 
товариство
міжнародного 
співробітництва 
(GIZ) ГмбХ

Підвищення ефективності 
використання енергії 
шляхом зміцнення 
правових, регуляторних 
та інституційних рамкових 
умов, поширення 
муніципального 
енергоменеджменту, 
здобуття фахівцями і 
молодими спеціалістами 
кваліфікації у 
сферах, пов’язаних з 
енергоефективністю.
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ФОНДИ, ПРЕДСТАВНИЦТВА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДИПЛОМАТИЧНІ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА, ПОСОЛЬСТВА7

   Агентство США з міжнародного 
   розвитку (USAID)

Сфера діяльності: 
економічна та гуманітарна допомога

Адреса та контактна інформація:
вул. Ігоря Сікорського, 4
04112, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 521 50 00
Факс: +38 (044) 521 52 45
E-mail: kyvinfo@usaid.gov
Веб-сайт: https://www.usaid.gov/uk/ukraine/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/USAIDUkraine 

Місія, цілі, завдання: 
Вже понад 55 років через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) американський народ надає економічну та 
гуманітарну допомогу різним країнам світу. В Україні затвер-
джена USAID Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку 
у 2019-2024 рр.  у якості першочергових виокремлює такі 
питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу росій-
ської агресії, а також сприяння економічному розвитку та 
енергетичній незалежності країни. Окрім того, USAID і далі 
підтримуватиме заходи зі зміцнення демократії та досконалих 
механізмів врядування, поліпшення систем охорони здоров'я та 
пом’якшення наслідків конфлікту у Східній Україні. 

За додатковою інформацією про програми USAID в Україні можна звертатися 
до відділу зв’язків з громадськістю USAID за телефоном:+38 (044) 521-5753.

   Американська асоціація юристів Ініціатива з   
   верховенства права (ABA ROLI)

Сфера діяльності: 
реформа кримінальної юстиції, система безоплатної правової допомоги, 
права людини

Адреса та контактна інформація:
вул. Гусовського 4а, офіс 16,
01011, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (067) 500 16 41
E-mail: abaroliukraine@abaroli.org
Веб-сайт: https://internetfreedom.org.ua/ua/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/abaroli.ukraine 

Місія, цілі, завдання: 
Американська асоціація юристів Ініціатива з верховенства права 
(American Bar Association’s Rule of Law Initiative, ABA ROLI) є міжнародною 
некомерційною організацією, яка сприяє розвитку справедливості, еко-
номічних можливостей і людської гідності на основі верховенства права. 
ABA ROLI реалізує проєкти технічної допомоги, що фінансуються міжна-
родними донорськими організаціями і США. Діяльність ABA ROLI в Україні 
включає в себе широке коло питань реформи юстиції та юридичної освіти. 
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Організація допомагає юридичним клінікам, адвокасі цен-
трам, які надають громадськості підтримку і юридичні 
консультації для малозабезпечених верств населення, про-
водить тренінги для адвокатів і надає технічну допомогу 
в розробці й перегляді законодавства. ABA ROLI підтри-
мує заходи щодо боротьби з корупцією, кіберзлочинністю і 
торгівлею людьми та була залучена до реформування пра-
воохоронної системи. Організація також підтримує ініціативи, 
спрямовані на вирішення проблем ксенофобії, расизму 
та етнічної дискримінації. В даний час ABA ROLI реалі-
зує в Україні програму Інтернет Свободи, що фінансується 
Департаментом праці та прав людини (DRL) Державного 
департаменту США.

   Американські Ради з міжнарод- 
   ної oсвіти: ACTR/ACCELS

Сфера діяльності:  
освіта

Адреса та контактна інформація:
вул. Еспланадна, 20, 6-й поверx,
01001, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 289 39 52
Факс: +38 (044) 289 39 21
E-mail: edusa@americancouncils.org.ua
Веб-сайт: www.americancouncils.org.ua/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/
AmericanCouncils 

Місія, цілі, завдання: 
Американські Ради застосовують свій досвід у створенні та 
втіленні програм академічних обмінів, професійних тренінгів, 

розробці навчальних планів і тестів, а також наданні технічної допомоги та 
консультаційних послуг з питань освіти у США.

Балтійсько-Євразійська міжпарламентська навчальна про-
грама

Сфера діяльності: 
налагодження внутрішніх та зовнішніх комунікаційних процесів в парла-
менті

Адреса та контактна інформація:
Спортивна площа, 3-в, 2 під'їзд, 8 поверх
01601, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 289 77 40
E-mail: iriukraine@iri.org
Веб-сайт: www.iri.org.ua
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/IRIUkraine 

Місія, цілі, завдання: 
Балтійсько-Євразійська міжпарламентська навчальна програма впро-
ваджується Міжнародним республіканським інститутом (International 
Republican Institute, IRI) спільно з Сеймом Литовської Республіки за фінан-
сової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED) з 2006 
року. Вона надає можливість депутатам та працівникам парламентів Укра-
їни, Грузії, Молдови та Вірменії формувати коаліції та розробляти політику, 
яка забезпечує впровадження необхідних реформ в регіоні. В рамках про-
грами МРІ в Україні провів серію міжпарламентських обмінів, які сприяють 
налагодженню контактів та активізації співпраці між депутатами Верховної 
Ради України та Сейму Литви.  

Міжнародний республіканський інститут (МРІ) працює над утвердженням 
свободи та демократії в усьому світі, допомагаючи політичним партіям 
діяти більш конкретно та відповідально, підтримуючи участь громадян
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у розробці державної політики та сприяючи збільшенню ролі 
соціально маргіналізованих верств населення, включно з 
жінками та молоддю, у політичному процесі. 

Бюро з демократичних інститутів і 
прав людини ОБСЄ (ОБСЄ/БДІПЛ)

Сфера діяльності: 
права людини

Адреса та контактна інформація:
OSCE/ODIHR, Miodowa 10 
00-251 Warsaw
Тел.: +48 (22) 520 07 24
E-mail: office@odihr.pl 
Веб-сайт: https://www.osce.org/uk/odihr/ukraine
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/osce.odihr 

Місія, цілі, завдання: 
БДІПЛ сприяє проведенню демократичних виборів шля-
хом організації всебічного спостереження за виборчими 
процесами, виконанню державами-учасницями ОБСЄ 
своїх зобов’язань щодо людського виміру шляхом надання 
експертних оцінок та практичної підтримки у будівництві 
демократичних інститутів, реалізовує різного роду проєкти, 
спрямовані на розвиток та зміцнення її демократичних інсти-
тутів, здійснює навчальні програми для державних органів 
та неурядових організацій щодо підтримки, заохочення і 
контролю за дотриманням прав людини, надає допомогу 
місіям ОБСЄ тощо. БДІПЛ також відіграє важливу роль в 
активізації діалогу між державами, урядами та громадян-
ським суспільством. БДІПЛ організовує щорічні конференції 
ОБСЄ з людського  виміру, три додаткові зустрічі та семінар, 

на яких розглядається прогрес урядів і надається можливість неурядовим 
організаціям вільно висловити свою позицію щодо проблемних аспектів, 
які їх хвилюють.

  Корпус миру США в Україні

Сфера діяльності:
розвиток українсько-американської співпраці, освіта та молодь, розвиток 
громад

Адреса та контактна інформація:
вул. Саксаганського, 111-А
01032, Київ, Україна, а/с 204
Тел.: +38 (044) 239 76 70 
Факс: +38 (044) 239 76 71
E-mail: UA-Info@peacecorps.gov     
Веб-сайт: https://www.peacecorps.gov/ukraine/ 
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/PeaceCorpsUkraine 

Місія, цілі, завдання: 

Корпус Миру США в Україні було засновано у 1992 році, коли український 
Президент Леонід Кравчук та американський Президент Джордж Буш 
підписали двосторонню угоду про започаткування Корпусу Миру США в 
Україні. Відтоді Корпус Миру США співпрацює з Міністерством освіти та 
науки України, Міністерством молоді та спорту України та Міністерством 
розвитку громад та територій України над спільно запланованими про-
єктами. Американські волонтери два роки працюють і живуть пліч-о-пліч 
з українськими колегами, обмінюючись досвідом та розвиваючи стосунки, 
які часто тривають все життя.
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Три цілі Корпусу Миру:
• Допомагати народу України шляхом надання компе-
тентних спеціалістів для задоволення існуючих потреб у 
технічній кваліфікації
• Сприяти кращому розумінню американців українцями
• Сприяти кращому розумінню українців з боку американ-
ців

Ключові проєкти і напрями:
• Викладання англійської мови як іноземної;
• Розвиток молоді;
• Розвиток громад;
• Надзвичайна ініціатива Президента США з надання 
допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІДом (PEPFAR);
• Програма Корпусу Миру «Response».

Координатор проектів ОБСЄ в Україні

Сфера діяльності:
верховенство права; вибори; запобігання і вирішення кон-
фліктів; контроль над озброєннями; кібербезпека і протидія 
кіберзлочинності; молодь; належне урядування; охорона 
довкілля; права людини

Адреса та контактна інформація:
вул. Стрілецька, 16
01030, Київ, Україна
Телефон: +38 (044) 492 03 82
Факс: +38 (044) 492 03 83 
E-mail: office-pcu@osce.org
Веб-сайт: https://www.osce.org/project-coordinator-in-
ukraine 
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/osce.org 

Контакти головного офісу ОБСЄ у Відні:

Тел.: +43 1 514 360, факс: +43 1 514 36 6996 
E-mail: pm@osce.org

Місія, цілі, завдання: 
ОБСЄ застосовує комплексний підхід до безпеки, який охоплює політич-
но-військові, економічні та екологічні аспекти. Тому організація фокусує 
свою увагу на широкому спектрі проблем, пов’язаних з безпекою, включа-
ючи контроль над озброєннями, заходи щодо зміцнення довіри та безпеки, 
права людини, національні меншини, демократизацію, поліцейські стра-
тегії, боротьбу з тероризмом та економічну та екологічну діяльність. Усі 57 
держав-учасниць мають рівний статус, і рішення приймаються консенсу-
сом на політичній, але не юридично зобов'язуючій основі.

Координатор проєктів ОБСЄ в Україні є регіональним відділенням Орга-
нізації з безпеки та співробітництва в Європі. Установа надає підтримку 
реформам та допомагає країні справитися з викликами, що постали у 
часі кризи. Виконувані Координатором проєктів в Україні  ініціативи спри-
яють докорінним перетворенням, необхідним для розбудови стабільного 
та демократичного майбутнього країни. Координатор застосовує бага-
тосторонній підхід та реалізує проєкти, які стосуються широкого спектру 
питань, таких як конституційна, правова та судова реформи; освіта в 
сфері прав людини та юридична освіта; діалог як інструмент у подоланні 
кризи та здійсненні реформ; психологічна та соціальна реабілітація осіб, 
які постраждали від кризи; боротьба з кіберзлочинністю та торгівлею 
людьми; розмінування та демократичний контроль над безпековим сек-
тором; захист довкілля; безпека кордонів; свобода ЗМІ; вибори; належне 
урядування; ґендерна рівність.
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Міжнародна фундація виборчих систем 
(IFES)

Сфера діяльності:
адміністрування виборів; виборче законодавство; політичне 
фінансування; боротьба з корупцією; участь та інклюзія

Адреса та контактна інформація:
вул. Велика Васильківська, 72
3-й під'їзд, 8-й поверх
03150, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 300 13 44
E-mail: info@ifesukraine.org 
Веб-сайт: www.IFES.org/ukraine; https://ifesukraine.org/ 
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/ifesukraine/

Місія, цілі, завдання:
З 1994 року Міжнародна фундація виборчих систем (International 
Foundation for Electoral Systems, IFES) відіграє ключову роль у 
становленні демократичних виборчих процесів та інститутів 
в Україні. Робота IFES в Україні спрямована на сприяння обго-
воренню необхідних кроків для реалізації реформи виборчого 
законодавства, посилення спроможності громадянського 
суспільства, здійснення аналізу та адвокації у сфері виборів, 
підтримку зацікавлених сторін у сфері виборів у боротьбі за ґен-
дерну рівність та політичні права історично малозалучених груп 
населення, а також зміцнення спроможності членів виборчих 
комісій шляхом надання технічної допомоги Центральній вибор-
чій комісії (ЦВК). IFES зосереджує свою діяльність як на процесі 
реформ, так і на їх змісті, сприяючи інклюзивному діалогу між 
зацікавленими сторонами і надаючи технічну допомогу в роз-
робці законодавства, яке відповідає міжнародним стандартам. 
Для виконання цих завдань IFES надає підтримку ініціативам ЦВК 

щодо посилення прозорості та контролю за політичними фінансами, протидії 
політичній корупції та забезпечення кібербезпеки виборчого процесу.

Станом на 2021 рік IFES реалізує в Україні три наступні проєкти:
• Програма «Відповідальна та підзвітна політика в Україні», яка фінансу-
ється Агентством США з міжнародного розвитку;
• Проєкт «Забезпечення ефективної участі громадян у впровадженні 
реформ для ґендерної рівності», який фінансується Міністерством між-
народних справ Канади;
• Проєкт «Зміцнення законодавчих та виборчих процесів шляхом 
посилення громадської участі та надання технічної допомоги», який 
фінансується Британською допомогою від уряду Великої Британії.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC)

Сфера діяльності: сприяє економічному розвитку та покращенню життя 
людей, стимулюючи зростання приватного сектора в країнах, що розви-
ваються.

Адреса та контактна інформація:
Дніпровський узвіз 1 пов.3
01010, м.Київ, Україна
Тел.: + 38 (044) 490 64 20
Веб-сайт: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_
content/ifc_external_corporate_site/home_ru
Фейбук-сторінка: https://www.facebook.com/IFCwbg

Місія, цілі, завдання:
IFC була створена в 1956 році і заснована на сміливій ідеї про те, що при-
ватний сектор здатний стати рушійною силою перетворення країн, що 
розвиваються. З тих пір корпорація розповсюдила свою діяльність більш 
ніж на 100 країн світу, сформували поняття «країни з ринковою економі-
кою» і ініціювали створення нових ринків, наприклад, стійких облігацій. 

119

http://www.IFES.org/ukraine
https://ifesukraine.org/
https://www.facebook.com/ifesukraine/ 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ru
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/home_ru
https://www.facebook.com/IFCwbg


IFC є найбільшою організацією глобального розвитку, вхо-
дить до Групи Світового банку, сприяє економічному розвитку 
та покращенню життя людей, стимулюючи зростання при-
ватного сектора в країнах, що розвиваються. IFC створює 
робочі місця і підвищує рівень життя, особливо бідних і ураз-
ливих верств населення, залучає інших інвесторів, ділиться 
знаннями і досвідом. Діяльність IFC сприяє досягненню двох 
взаємопов'язаних цілей Групи Світового банку - викорінення 
крайньої бідності і сприяння забезпеченню загального 
добробуту.

Міжнародний фонд «Відродження» 
(International Renaissance Foundation, IRF)

Сфера діяльності:
демократія і охорона прав людини, розвиток громадян-
ського суспільства

Адреса
вул. Січових Стрільців, 46
04053, м. Київ, Україна
Тел.: +38( 044) 461 97 09
Факс: (+38 044) 486 7629
E-mail: irf@irf.ua
Веб-сайт: www.irf.ua
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/irf.ukraine 

Місія, цілі, завдання:
Місія Міжнародного Фонду «Відродження» (МФВ) – сприяти 
розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демо-
кратичних цінностей через підтримку суспільно важливих 
громадських ініціатив.

МФВ має триєдину мету: (1) сприяти збереженню внутрішньої й міжна-
родної підтримки реформ, створенню ефективної та інклюзивної культури 
публічної політики, а також розширенню можливостей нового покоління 
лідерів змін у громадянському суспільстві та органах влади; (2) зміцнювати 
спроможність громадянського суспільства протистояти неліберальним 
тенденціям, сприяти нарощуванню людського капіталу, розширенню 
сприятливих умов для громадської активності та пом’якшення конфліктів 
у суспільстві; та (3) захищати фундаментальні права, розширюючи ряди їх 
прихильників, і забезпечувати наявність і роботу механізмів і практик захи-
сту прав людини, справедливості, рівності та недискримінації.

МФВ надає площадку й фасилітує діалог між основними зацікавленими 
сторонами, експертами та лідерами думок, виступаючи як джерело екс-
пертизи та голос громадянського суспільства на підтримку реформ. Фонд 
бере участь у процесі публічної політики у сферах, які безпосередньо 
впливають на розвиток громадянського суспільства. Організація поєднує 
адвокацію на місцевому, національному та міжнародному рівнях з під-
тримкою мереж правозахисних організацій, аналітичних центрів, місцевих 
громад, організацій меншин, волонтерських спільнот та соціальних нова-
торів. 

Національний демократичний інститут міжнарод-
них відносин

Сфера діяльності:
парламент, політичні партії, громадські організації та гендерна політика, 
політична освіта

Адреса та контактна інформація:
вул. Ярославів Вал, 16А 
01030, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 235 98 07
E-mail: ukraine@ndi.org
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Веб-сайт: https://www.ndi.org/eurasia/ukraine 
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/National.
Democratic.Institute 

Місія, цілі, завдання:
Національний Демократичний Інститут (НДІ) сприяє отри-
манню демократичними політичними лідерами та активістами 
навичок та інструментів, необхідних їм для розвитку ефек-
тивних та репрезентативних політичних партій, які мають 
підтримку в суспільстві. НДІ заохочує участь жінок в партій-
ній діяльності, а також включення питань гендерної політики 
до програмних документів політичних партій. Окрім того, 
робота Інституту з українськими громадськими організаці-
ями та коаліціями допомагає партіям та політичним лідерам 
розвивати та втілювати адвокаційні стратегії, спрямовані на 
залучення громадян на локальному рівні до процесу виро-
блення державної політики. Дослідницька програма, що діє 
в рамках НДІ, дає можливість вивчати тенденції змін у полі-
тичних уподобаннях громадян та враховувати відповідні 
аспекти у процесі вироблення політики.  

Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Сфера діяльності:
держава та демократія; стала інфраструктура; безпека, 
відбудова та мир; соціальний розвиток; навколишнє середо-
вище та клімат; економіка та зайнятість 

Адреса та контактна інформація:
GIZ Бюро Київ
вул. Велика Васильківська, 44
01044, Київ, Україна

Тел.: +38 (044) 581 19 56/57
Факс: +38 (044) 581 19 54
E-mail: giz-ukraine@giz.de
Веб-сайт: www.giz.de/ukraine-ua
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/gizukraine 

Місія, цілі, завдання:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH під-
тримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. 
З 2009 року GIZ має бюро в Києві. 

Нині пріоритетними напрямами німецько-української співпраці є:
• ефективне державне врядування;
• енергоефективність і клімат;
• сталий економічний розвиток.

З метою посилення економічного розвитку країни, GIZ співпрацює з уря-
дом України щодо імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, 
федеральна компанія допомагає українському уряду розвинути перспек-
тиви для Східної України і так подолати наслідки кризової ситуації в регіоні. 
За дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва 
та розвитку (BMZ) GIZ підтримує, насамперед, громади, що прийняли вну-
трішньо переміщених осіб.

Офіс Ради Європи в Україні

Сфера діяльності:
права людини, демократія, верховенство права

Адреса та контактна інформація:
вул. Іллінська, 8, 7-й під'їзд, 6-й поверх
04070, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 425 60 01
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E-mail: kyiv@coe.int 
Веб-сайт: www.coe.int/web/kyiv
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/coe.office.
in.ukraine 

Місія, цілі, завдання:
Офіс Ради Європи в Україні сприяє реалізації місії Ради Європи в 
країні щодо захисту прав людини, підтримки демократії та забез-
печення верховенства права, а також здійснює координацію та 
забезпечує реалізацію проєктів і програм співробітництва.

Одним з ключових завдань Офісу є посилення ролі Ради Європи 
в підтримці зусиль України, спрямованих на забезпечення повної 
та ефективної імплементації Плану дій Ради Європи для України.

Зусилля Ради Європи спрямовані на забезпечення свободи 
слова та медіа, свободи зібрань, рівності та захисту прав меншин. 
Рада Європи допомагає країнам-членам боротися з корупцією 
і тероризмом та проводити необхідні реформи у судовій сфері. 

Представництво Amnesty International 
в Україні

Сфера діяльності:
правозахисна діяльність

Адреса та контактна інформація:
a/c: 64, Київ, 01019, Україна
E-mail: info@amnesty.org.ua
Веб-сайт: http://amnesty.org.ua/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/amnestyua/
Місія, цілі, завдання:
З 1961 року Amnesty International - одна з найбільших між-

народних правозахисних організацій, яка налічує понад 7 млн. членкинь/
членів та прихильниць/прихильників в більш ніж 150 країнах світу. Що вони 
роблять: 1) розслідують порушення та зловживання, коли і де б вони не 
відбувалися; 2) вимагають від урядів та корпорацій, щоб вони виконували 
свої зобов’язання і поважали міжнародне право; 3) розповідаючи реальні 
історії, мобілізують мільйони людей у всьому світі на захист тих, чиї права 
були порушені. В Україні Amnesty International втілює наступні проєкти та 
напрями діяльності: Марафон написання листів; Мирні акції; Освіта з прав 
людини; Будь частиною активістської спільноти; Розкажи світові про акти-
візм; Спецпроєкт Digital & Права людини; Facebook-група «Права жінок = 
права людини»; Подкаст «11-А» (подкаст про секс і стосунки для підлітків); 
Освітній матеріал «Посібник про міжнародний кримінальний суд».

Представництво Фонду Конрада Аденауера в 
Україні (KAS)

Сфера діяльності:
політична та економічна сфера

Адреса та контактна інформація:
вул. Богомольця Академіка, 5, кв.1
01024, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 492 74 43
Факс: +38 (044) 492 74 43
E-mail: Office.Kiev@kas.de
Веб-сайт: https://www.kas.de/uk/web/ukraine/home
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/kas.ukraine/

Місія, цілі, завдання:
Фонд Конрада Аденауера конструктивно супроводжує за допомогою 
своїх представництв у Києві (з 1994 р.) та Харкові (з 2017 р.) політичний і еко-
номічний процес трансформацій в Україні. 
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З цією метою Фонд реалізує проєкти, спрямовані на під-
тримку демократичного розвитку, побудову громадянського 
суспільства, ствердження вільних ЗМІ та консолідацію демо-
кратичних інститутів. Фонд підтримує демократичні політичні 
партії України та їхні молодіжні організації. Фонд виступає 
водночас і як «портал» для налагодження прямих контактів 
українських політиків з Німеччиною та Європою. Важливою 
складовою роботи є підтримка молодих політиків та обда-
рованих студентів. В Україні Фонд організовує круглі столи, 
конференції, подіумні дискусії та лекції з метою ґрунтовного 
обговорення та політичного аналізу суспільно важливих тем. 
У рамках політичної освіти та надання консультацій Фонд 
Конрада Аденауера влаштовує семінари, ділові ігри та тре-
нінги, випускає книжки та серію публікацій «Policy Papers», в 
яких презентує результати дискусій та надає рекомендації 
до дій. Фонд співпрацює з низкою українських партнерських 
організацій. Це, зокрема, Верховна Рада України, Секре-
таріат Президента України, місцеві державні адміністрації, 
структури політичних партій, неурядові організації, універ-
ситети та аналітичні центри.

Програма розвитку ООН

Сфера діяльності:
інклюзивний розвиток, відновлення та побудова миру; демо-
кратичне врядування; енергетика та довкілля

Адреса та контактна інформація:
Кловський узвіз, 1
01021, Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 253 93 63 
Факс: +38 (044) 253 26 07
E-mail: registry.ua@undp.org

Веб-сайт: www.ua.undp.org
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/UNDPUkraine/

Місія, цілі, завдання:
Головна стратегічна мета ПРООН – допомогти Україні в реалізації Цілей 
сталого розвитку, викладених у Глобальному порядку денному сталого 
розвитку на період до 2030 року. 

ПРООН працює у партнерстві з Урядом України, іншими агентствами ООН, 
організаціями, що займаються питаннями розвитку, громадянським сус-
пільством та місцевими громадами, допомагаючи знаходити рішення для 
глобальних і національних викликів у сфері розвитку через впровадження 
низки ініціатив, що базуються на досвіді ПРООН та порівняльному аналізі.

Ця робота здійснюється за трьома основними напрямами:
• Реформа врядування;
• Реформування природоохоронної та енергетичної політики з акцен-
том на інноваційному й енергоефективному економічному розвитку, що 
не несе шкоди для довкілля;
• Розбудова миру та відновлення районів, постраждалих від конфлікту.

У своїй діяльності ПРООН керується Цілями сталого розвитку та Конвен-
ціями ООН, до яких долучився український уряд. Головною темою, якою 
займається організація - взаємозв’язок між реформою врядування і люд-
ським розвитком.
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Регіональне представництво Фонду ім. 
Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі

Сфера діяльності:
втілення в життя основоположних ідеалів та цінностей соці-
ал-демократії: свободи, справедливості, солідарності. 

Адреса та контактна інформація:
вул. Пушкінська, буд. 34
01004, м. Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 234 00 38
Факс: +38 (044) 451 40 31
E-mail: mail@fes.kiev.ua
Веб-сайт: www.fes.kiev.ua/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/FESUkraine

Місія, цілі, завдання:
Робота Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні концентрується 
на чотирьох основних сферах, які мають втілювати цінності 
соціальної демократії в український суспільно-політичний 
контекст:

Зниження ступеня соціальної нерівності та шлях до 
по-справжньому сталої економічної політики – ці перші 
два тематичних блоки є для Фонду двома сторонами однієї 
медалі.

Успішна модернізація та стала реорганізація найбільш 
енергоємних індустріальних суспільств світу передбачають 
перш за все залучення соціальних партнерів та підтримку 
необхідних реформ шляхом соціального консенсусу.

Зміцнення демократичної правової держави передбачає коаліцію актив-
ного громадянського суспільства з критичною частиною українського 
медіа-ландшафту для реалізації справжніх та незворотніх реформ. Фонд 
імені Фрідріха Еберта також виступає за сучасну антидискримінаційну та 
гендерну політики, які повинні стати невід’ємною складовою майбутньої 
державної політики.

В сферах зовнішньої та безпекової політики лейтмотивом діяльності Фонду 
в Україні залишається принцип кооперативної безпеки у Європі. Крім того, 
організація активно супроводжує процеси нового визначення концепції 
Європейської політики сусідства.

Фонд Східна Європа

Сфера діяльності:
cприяння встановленню та посиленню партнерств між неурядовими орга-
нізаціями, місцевою владою, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами.

Адреса та контактна інформація: 
вул. Саксаганського, 83, 3-й поверх
01033, м. Київ, Україна
Тел/факс: +38 (044) 200-38-24, +38 (044) 200-38-25, +38 (044) 200-38-26
E-mail: info@eef.org.ua
Веб-сайт: www.eef.org.ua
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/eef.org.ua

Місія, цілі, завдання:
Фонд Східна Європа (ФСЄ) трансформує Україну в державу, яка служить 
людям:

• сприяє встановленню та посиленню партнерств між неурядовими 
організаціями, місцевою владою, бізнесом та іншими зацікавленими 
сторонами;
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• посилює потенціал своїх партнерів, щоби вони ефектив-
ніше реалізовували власні цілі. Для цього ФСЄ забезпечує 
партнерів необхідними знаннями та навичками, надає 
фінансову підтримку та інші ресурси;
• підтримує створення та поширення інноваційних моде-
лей розвитку та сприяє налагодженню співпраці серед 
своїх партнерів.

Зараз ФСЄ зосередив увагу на чотирьох програмах:
• Місцевий економічний розвиток;
• Місцевий соціальний розвиток;
• Ефективне управління та громадянське суспільство;
• Екологія та енергоефективність.

З метою ефективнішої реалізації власних програм ФСЄ 
співпрацює з мережею своїх партнерів: громадськими ліде-
рами, НДО, місцевою владою та організаціями, що надають 
технічну допомогу. 

Форум громадянського суспіль-
ства Східного партнерства

Сфера діяльності:
Розвиток громадянського суспільства в країнах Східного 
партнерства, євроінтеграційні реформи та ініціативи 

Адреса та контактна інформація: 
Rue de l’Industrie 10
1000, Brussels
E-mail: communications@eap-csf.eu
Веб-сайт: https://eap-csf.eu/

Місія, цілі, завдання:
Форум громадянського суспільства Східного партнерства – некомерційна 
неурядова організація громадянського суспільства. Діяльність фінан-
сується Європейською Комісією; Секретаріат знаходиться в Брюсселі. 
Це багаторівнева «парасолькова» платформа громадянського суспіль-
ства, що спрямована на просування європейської інтеграції, сприяння 
реформам і демократичним перетворенням в шести країнах Східного 
партнерства – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. 
Об’єднує понад 1000 неурядових організацій з країн Східного партнер-
ства та ЄС.

Форум розвиває громадянське суспільство, прагне посилити плюралізм в 
публічних дискусіях та виробленні політики, підтримує просування демо-
кратії та основних свобод. 

Залучені до роботи Форуму громадські організації та експерти працюють 
у 5 робочих групах:

- Демократія, права людини, належне урядування та стабільність;
- Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС;
- Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека;
- Контакти між людьми;
- Соціально-трудова політика та соціальний діалог.

Форум щороку реалізує програму регрантингу, в рамках якого підтримує 
регіональні проєкти в зазначених сферах. 

В Україні представлений Українською національною платформою Форуму 
громадянського суспільства Східного партнерства (http://eap-csf.org.
ua/). 
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Шведське агентство з міжнародного 
розвитку (Sida)

Сфера діяльності:
Cприяння українсько-шведській співпраці, сталий розвиток, 
демократичне врядування.

Адреса та контактна інформація: 
https://www.sida.se/en
Email: sida@sida.se
Телефон: +46 8 698 50 00
Факс: + 46 8 20 88 64
Stockholm
Headquarters
Valhallavägen 199
SE-105 25 Stockholm, Sweden

Місія, цілі, завдання:
Урядове агентство Міністерства закордонних справ Шве-
ції, яке опікується розвитком міжнародної співпраці. Мета 
співпраці Швеції з Центральною та Східною Європою 
полягає в наданні підтримки розвитку демократії, ринкової 
економіки, систем соціального забезпечення тощо.

Серед основних видів діяльності:
• підтримка соціальних, правових та економічних реформ,
• професійна освіта для молоді та безробітних,
• покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі 
здоров’я та водопостачання,
• розвиток сільської місцевості.

SIDA представлено відділом з питань розвитку співробітництва в 
Посольстві Швеції в Україні (https://www.swedenabroad.se/Kiev/).

Представництво Європейського Союзу в Україні

Адреса та контактна інформація: 
вул. Володимирська, 101
01033, м. Київ, Україна
Тел.: + 38 (044) 390 80 10
E-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu 
Веб-сайт: https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en 
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine 

Сфера надання допомоги Україні:
Головними завданнями в діяльності Представництва є наступні:

1) Сприяння політичним та економічним зв’язкам між Україною та Євро-
пейським Союзом шляхом підтримання ефективного діалогу з урядовими 
установами та підвищення поінформованості про Європейський Союз, 
його установи та програми,
2) Відстеження впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
3) Інформування громадськості щодо розвитку Європейського Союзу, 
роз’яснення та відстоювання окремих аспектів політики ЄС,
4) Участь у впровадженні програм зовнішньої допомоги Європейського 
Союзу.

Програма ЄС щодо фінансової та технічної співпраці спрямована на під-
тримку амбітної програми реформ, яку Україна має намір втілити. Більш як 
250 проєктів наразі реалізовуються в різноманітних секторальних політи-
ках, регіонах та містах в Україні.  

Детальніше з переліком цих проєктів можна ознайомитися за посиланням:
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/area/projects 
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Посольство Великої Британії в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Десятинна, 9, 
01901, Київ, Україна
Тел: +38 (044) 490 36 60
Факс: +38 (044) 490 36 62
E-mail: UKinUkraine@fcdo.gov.uk
Веб-сайт: https://www.gov.uk/world/organisations/british-
embassy-kyiv.uk
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/ukinukraine

Сфера надання допомоги Україні: 
Велика Британія тісно співпрацює з українською владою 
задля підтримки інтеграції України з ЄС, розвитку демокра-
тії, зміцнення захисту прав людини та реалізації громадських 
свобод. 

Пріоритетні сфери:
1) Зміцнення британсько-українських торгівельних зв’язків;
2) Реалізація широкої двосторонньої програми співпраці 
в сфері безпеки;
3) Надання консульських послуг громадянам Великої Бри-
танії в Україні.

Посольство Канади в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Костельна, 13А, 
Київ 01901
Тел.: +38 (044) 590 31 00
Факс: +38 (044) 590 31 34
E-mail: kyiv@international.gc.ca

Веб-сайт: https://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/CanadainUkraine 

Сфера надання допомоги Україні 

Після Революції Гідності Канада розширила пакет допомоги Україні з метою 
допомогти Україні уникнути економічного колапсу та підтримати зусилля, 
які Україна докладає у сфері проведення реформ. З січня 2014 р. Україні 
було надано більш як $245 мільйонів допомоги.  

Напрями допомоги, яку наразі Канада надає Україні, спрямовані на такі 
сфери та реформи:

- Конституційну;
- Вибори і виборчий процес;
- Судова система;
- Боротьба з корупцією;
- Децентралізація;
- Соціальна політика;
- Охорона здоров’я. 

Посольство Нідерландів в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Контрактова площа, 7 
Київ 01901
Тел.: +38 (044) 490 82 00, +38 (044) 490 82 19/20
+31247247247
Факс: +38 (044) 490 82 09
E-mail: kie@minbuza.nl
Веб-сайт: https://www.netherlandsandyou.nl/
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Сфера надання допомоги Україні 

В рамках Посольства реалізується програма малих грантів 
(Matra-KAP), в межах якої фінансуються проєкти, які сприя-
ють процесу суспільних змін в Україні (при цьому маються на 
увазі зміни, що зачіпають організацію громадян, громадські 
структури і внутрішні зв’язки в суспільстві в цілому), тобто тому 
всеосяжного процесу суспільних змін і перебудови держави, 
який протікає при перебудові нашого суспільства та має на 
меті побудову плюралістичної і демократичної правової дер-
жави.

У 2021 році пріоритетами Програми Матра є посилення 
громадянського суспільства, з фокусом на розвиток уча-
сті молоді; зміцнення верховенства права та підтримку 
реформ, що сприяють суспільним трансформаціям (в тому 
числі земельної реформи), сталу співпрацю між урядом та 
громадянами, зміцнення безпеки та стабільності в регіонах, 
боротьбу з корупцією. 

Детальніша інформація: https://www.netherlandsandyou.
nl/your-country-and-the-netherlands/ukraine/and-the-
netherlands/matra-programme

Посольство Німеччини в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Богдана Хмельницького 25
Київ 01901
Тел.: +380 44 281 11 00
Факс: +380 44 281 13 81

Веб-сайт: https://kiew.diplo.de/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/deutschebotschaftkiew/

Сфера надання допомоги Україні 
Профільним органом з питань співробітництва у галузі політики задля 
розвитку є Федеральне міністерство економічного співробітництва та роз-
витку. Інші міністерства також підтримують проєкти в Україні.

Пріоритетними напрямками німецького співробітництва задля розвитку є 
сприяння заходам у таких галузях:

• енергоефективність
• сталий економічний розвиток, а також
• демократія, громадянське суспільство, публічне управління і децен-
тралізація.

Фактично починаючи з 2014 року з наданням інтенсивної підтримки 
внутрішньо переміщеним особам утворився ще один, четвертий пріори-
тетний напрямок. Співпраця поза пріоритетними напрямами передбачає, 
зокрема, підтримку в стійкому подоланні кризових ситуацій (захист насе-
лення в надзвичайних ситуаціях), а також продовження поточних проєктів 
за такими напрямами як охорона здоров’я і охорона природи.

Німеччина є одним із найбільших двосторонніх донорів в Україні. Крім того, 
виділяються ще фінансові кошти через багатосторонні організації. Існує 
чимала кількість різних програм і проєктів. У галузі співробітництва задля 
розвитку працюють  також багато представників державних і приватних 
установ. Багато проєктів здійснюються через виконавців, які є державними 
організаціями: GІZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва) і 
KfW (Кредитна Установа для Відбудови), активно працюють в Україні також 
політичні фонди. 
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Посольство Норвегії в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Стрілецька, 15, 
Київ 01901
Тел.: +38 (044) 281 22 00
Факс: +38 (044) 281 22 99
E-mail: emb.kyiv@mfa.no
Веб-сайт: https://www.norway.no/en/ukraine/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/
RoyalNorwegianEmbassyinKyiv/

Сфера надання допомоги Україні 
Посольство реалізує програму малих грантів, фінансуючи 
проєкти в таких сферах:

• Права людини і гендерна рівність, з особливою увагою 
до вразливих груп;
• Посилення демократичної культури та толерантності;
• Сприяння незалежним та інноваційним медіа; зміцнення 
свободи слова;
• Сприяння проєктам енергетичної ефективності, забез-
печення сталості в питання охорони довкілля на рівні 
громад. 

Посольство Польщі в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Ярославів Вал, 12, 
Київ 01901
Тел.: +38 (044) 230 07 00
Факс: +38 (044) 270 63 36
E-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Веб-сайт: https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/embassy-kyiv

Сфера надання допомоги Україні 

Співробітництво в галузі культури здійснюється по офіційних каналах таких, 
як Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польща, 
Міністерство культури і туризму України, дипломатичні представництва та 
установи, що спеціалізуються в цій галузі: Інститут Адама Міцкевича, Наці-
ональний інститут польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка», 
Національний Центр Культури, Інститут книги та багато інших. Водночас 
культурне співробітництво між Україною та Польщею дуже інтенсивно 
розвивається на основі безпосередніх угод на рівні воєводств та райо-
нів, міст-партнерів, установ культури, мистецьких установ, музеїв, а також 
спілок та асоціацій. Особливу роль у формуванні польсько-українського 
культурного співробітництва відіграє Польський інститут у Києві, який був 
створений у 1998 році. За 20 років свого існування він організував кілька 
тисяч проєктів, головною метою яких є представлення і популяризація 
культури Польщі в Україні. Скарбничку досягнень поповнюють, зокрема, 
концерти класичної, електронної, народної та джазової музики, театри, 
кіно, видавничої справи, історичні проєкти та виставки. На даний час Поль-
ський інститут реалізує понад 100 проєктів в рік, в рамках яких відбувається 
кілька сотень заходів з різних галузей культури та мистецтва. У 2017-2018 
була також відкрита програма OPEN POLAND Інститутом Адама Міцкевича, 
як розвиток проєкту Культура «Східного Партнерства». Метою Програми 
Східного партнерства «Культура» є створення платформи культурного 
обміну через довгострокові проєкти в галузі: театру, кіно, образотворчого 
мистецтва, нових медіа, управління культурою та сучасної музики. 

Одним із пріоритетних напрямів Програми є Україна. Одним із найваж-
ливіших напрямків польсько-українського культурного співробітництва 
протягом багатьох років є діяльність, спрямована на збереження об’єктів 
спільної культурної спадщини. Польські культурні установи, музеї, школи 
мистецтв, релігійні об’єднання та неурядові організації беруть участь не 
лише в науково-дослідних та документаційних проєктах, а також в про-
веденні ремонтних, реставраційних робіт пам'яток, пов'язаних із нашою 
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спільною культурною та історичною спадщиною.  Відпо-
віддю на великі потреби стала Грантова програма Міністра 
культури та національної спадщини Республіки Польща 
«Охорона культурної спадщини за кордоном». Спільні про-
єкти щодо промоції місцевої культури та охорона історичної 
спадщини реалізуються також у рамках транскордонної 
Програми «Польща — Білорусь — Україна».

Посольство Сполучених Штатів Америки в 
Україні 

Адреса та контактна інформація:

вул. Сікорського, 4
04112, Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 521 50 00
Веб-сайт: https://ua.usembassy.gov/uk/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/usdos.ukraine 

Сфера надання допомоги Україні 
Сполучені Штати Америки надають великого значення 
успішному становленню України як сучасної демократичної 
держави з процвітаючою ринковою економікою. Політика 
США зосереджена на тому, аби Україна відбулася та зміц-
нилася як демократична країна, що процвітає та у безпеці, 
більше інтегровна до європейських та євроатлантичних 
структур.

Ключові сфери:
1) Розвиток українсько-американської співпраці, в тому 
числі бізнесової;

2) Реалізація низки програм у сфері освіти та науки, зокрема Фонду 
сприяння демократії; Фонду розвитку українських ЗМІ; Програми малих 
грантів публічної дипломатії; Програми книжкових перекладів Посоль-
ства США.

Посольство Франції в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Рейтарська, 39, 
Київ 01901
Тел.: +38 (044) 590 36 00
Факс: +38 (044) 590 36 24
Веб-сайт: https://ua.ambafrance.org/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/CanadainUkraine 

Сфера надання допомоги Україні 
Посольство реалізує низку проєктів в галузі культури і мистецтва, в галузі 
освіти. В Україні діє Французький інститут, щороку проходить фестиваль 
«Французька весна».  

Посольство Чеської республіки в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Ярославів Вал, 34А, 
Київ 01054
Тел.: +38 (044) 272 68 00
Факс: +38 (044) 272 68 01
E-mail: kyiv@embassy.mzv.cz
Веб-сайт: https://www.mzv.cz/kiev/
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/CzechEmbUA/
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Сфера надання допомоги Україні 
Чеська Республіка підтримує демократичну трансформа-
цію та євроатлантичну інтеграцію України як в політичній 
площині, так і конкретними проєктами та ініціативами. Для 
Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Україна 
є пріоритетною країною трансформаційної співпраці, краї-
ною особливої уваги в рамках чеської співпраці з розвитку, а 
також бенефіціаром гуманітарної допомоги. Активно підтри-
мує Україну і Міжнародний Вишеградський фонд.

Співпрацю з розвитку, зокрема, забезпечують:
- Чеська агенція розвитку (ЧАР), яка з 2015 року реалізує 
в Україні велику кількість проєктів. Найбільшим серед них 
є «Модернізація системи державної освіти в Україні». Він 
спрямований на розвиток вищої та середньої освіти через 
асистування центральним освітнім закладам, співпраці 
між університетами та матеріальної допомоги так званим 
переміщеним університетам. Також в Україні реалізуються 
проєкти в рамках профільних програм залучення експер-
тів та проєктів Business-to-bussiness (B2B).
- Міністерство закордонних справ Чеської Республіки за 
посередництва Посольства ЧР у Києві щороку на основі 
конкурсу надає фінансування у розмірі 200-500 тис 
чеських крон на реалізацію малих локальних проєктів з 
розвитку. 
- Міністерство внутрішніх справ та його програма 
MEDEVAC діє в Україні з 2014 року. Спочатку в рамках 
програми відбувалися, зокрема, евакуації цивільного 
населення, пораненого внаслідок насильницьких зіткнень 
з силами правоохоронних  органів у Києві, згодом допо-
мога поширилася і на цивільних, яких було поранено під 
час конфлікту на сході країни. Загалом до ЧР на кілька-
місячне лікування було перевезено близько 50 пацієнтів. 

Пізніше MEDEVAC зосередився на навчанні українських лікарів в галузі 
фізіотерапії та ерготерапії. За посередництва гуманітарних організа-
цій програма надає матеріальну допомогу лікарням, що знаходяться 
поблизу лінії зіткнення.

Співпраця з розвитку надається також на рівні інших міністерств (напри-
клад, проєкти з розвитку безпеки Міністерства внутрішніх справ, спільні 
проєкти з досліджень та розвитку Міністерства освіти та ін.), країв (напри-
клад, фонд ViZa) та міст і сіл. Популярною є також програма урядових 
стипендій.

Посольство Швейцарії в Україні 

Адреса та контактна інформація:
вул. Козятинська, 12 
01015, м.Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 281 61 28
Факс: +38 (044) 280 14 48
E-mail: kyiv@eda.admin.ch
Веб-сайт: www.eda.admin.ch/ukraine 
Фейбук-сторінка: https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyiv/ 

Сфера допомоги Україні:
З 2000 року дві швейцарські агенції – Швейцарська агенція розвитку та 
співробітництва (ШАРС/ SDC) та Державний секретаріат Швейцарії з еко-
номічних питань (ДСШЕП/ SECO) спільно утримують Швейцарське бюро 
співробітництва (ШБС) в Україні, що розташовується в Києві. Це Бюро є 
складовою Посольства Швейцарії в Україні. Воно відіграє ключову роль в 
управлінні Швейцарською програмою співробітництва в Україні, оскільки 
відповідає за планування та реалізацію програм/проєктів та визначає 
основні засади співпраці для наших партнерів у Швейцарії та в Україні.
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Основна мета Програми швейцарського співробітництва 
– підтримувати Україну на її шляху до миру та побудови 
інклюзивного суспільства, в якому жінки і чоловіки рівною 
мірою сприяють сталому зростанню й доброчесному вряду-
ванню та рівноправно користуються їх результатами. 

Програма швейцарського співробітництва діє за чотирма 
напрямами: 

1) Мир, захист і демократичні інститути;
2) Сталий розвиток міст;
3) Малі та середні підприємства і конкурентоспромож-
ність;
4) Охорона здоров’я.

На діяльність за всіма чотирма напрямами також впливає 
гуманітарна ситуація на сході України: географія заходів у 
межах цієї програми співробітництва дедалі більше розши-
рюється на схід країн.

Посольство Японії в Україні 

Адреса та контактна інформація:
Музейний провулок 4, 01901, Київ, Україна
Тел.: +38 (044) 490 55 00 (основний контактний);
Тел.: +38 (044) 490 55 01 (Консульський відділ)
Факс: +38(044) 490 55 02
e-mail: toiawase@kv.mofa.go.jp
Веб-сайт: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/index.
html
Фейсбук-сторінка: https://www.facebook.com/
embassyofjapaninukraine/

Сфера надання допомоги Україні 
Японія надає допомогу в різних сферах, у тому числі в сферах економіки 
та інфраструктури, покращення гуманітарної ситуації, визначивши три 
основні напрямки політики підтримки, а саме: 1) покращення економічної 
ситуації, 2) відновлення демократії та 3) сприяння національному діалогу 
та єдності. 

Основний курс надання допомоги (основні цілі): підтримка автономного та 
стійкого зростання.

Пріоритетні сфери (проміжні цілі):
1) Підтримка економічної стабілізації;
2) Покращення життя людей та навколишнього середовища;
3) Заохочення автономного урядування та внутрішнього примирення.
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