Станом на 01.07.2017
ПЕРЕЛІК
діючих проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію
(перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

№
п/п

1.

Номер
державно
ї
Назва проекту (програми)
реєстрації
проекту
(програм
и)
86-18
Програма лідерства,
сприяння експорту,
залучення інвестицій
та розвитку

Загальна
вартість
Термін
виконання

150 000000
дол. США

21.09.1994–
31.12.2023

Донор

Реципієнт

Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України, ТОВ
"Керамейя"; Львівське комунальне
підприємство “Агенція з підготовки
подій”; ГО “Агенція з питань
стратегічних комунікацій та
розвитку “Спільні зусилля”; ГО
“Молодіжний центр з проблем
трансформації соціальної сфери
“СОЦІУМ-XXI”; ГО “Українська
Академія Лідерства”; ГС “Фонд
підтримки реформ в Україні”; ГО
“Трансперенсі Інтернешнл
Україна”; ГО “Відкрита Україна”;
ГО “Новий Донбас”; БО
“Благодійний фонд “Кенекшнс”;
ГО “Соціал Буст” ;
Половинкинська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів Старобільської
районної ради Луганської області;
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів с. Тур’я – Ремета
Перечинського району
Закарпатської області; СкалаПодільська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів Борщівської районної

Бенефіціар

Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України,
Міністерство освіти і
науки України;
Міністерство
інфраструктури України;
Міністерство охорони
здоров’я України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

ради Тернопільської області;
Петропавлівська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 2 з
професійним навчанням
Петропавлівської районної ради
Дніпропетровської області;
Мирогощанська загальноосвітня
школа Дубенської районної ради
Рівненської області; Жовтнева
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів Решетилівської районної
ради Полтавської області;
Компаніївська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів
Компаніївського району
Кіровоградськї області;
Великолепетиська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів №2
Великолепетиської селищної ради
Великолепетиського району
Херсонської області; ІваноФранківська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів імені Івана Франка
району Вінницької області;
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів села Жидичин
Ківерцівського району Волинської
області; Великочернеччинська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів
Сумської районної ради Сумської
області; Кагарлицька
загальноосвітня школа І–ІІІ

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

ступенів № 3 Київської області;
Більшівцівська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів Галицької
районної ради Івано-Яворівської
районної ради Львівської області;
Сухоєланецька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів Новоодеської
районної ради Миколаївської
області; Гродівська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів Покровської
районної ради Донецької області;
Мамалигівська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів
Мамалигівської сільської ради
Новоселицького району
Чернівецької області;
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів смт Оратів Оратівського
Франківської області; Зіньківський
навчально-виховний комплекс
“Середня спеціалізована
загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів – колегіум”
Віньковецького району
Хмельницької області; Олексіївська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Смирновської сільської
ради Куйбишевського району
Запорізької області; Окружний
опорний заклад Борівської
загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів № 1 Борівської районної

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

ради Харківської області;
Жовтневий навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Ширяївської
районної ради Одеської області;
Ріпкинська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського
району Чернігівської області;
Городницька загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів НовгородВолинської районної ради
Житомирської області;
Катеринопільська загальноосвітня
школа І–ІІІ ступенів № 1
Катеринопільської районної ради
Черкаської області; ПАТ
“Кредобанк”; Міністерство
охорони здоров’я України;
Міністерство інфраструктури
України; ГО “Легкий Бізнес”; ГО
“Медичний проектний центр”;
Публічне акціонере товариство
“Державний ощадний банк
України”;Чернігівська регіональна
торгово-промислова палата;
Суб’єкти малого та середнього
бізнесу, отримувачі кредитів,
визначені на конкурсній основі;
Студенти, які були визначені як
стипендіати програми
Економічного Лідерства та інших

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

2.

876-03

Викладання англійської
мови як іноземної

3.

939-48

4.

1021-13

Програма спільних
наукових проектів;
Програма супроводу
грантів;
Програма науковотехнічного підприємництва
Стипендії ім. Фулбрайта

5.

1049-38

Програма фінансування
надання військової техніки,
майна та послуг США
іноземним державам (ФМФ)

Донор

Реципієнт

програм, в рамках зазначеного
проекту.
Середні школи, вищі навчальні
заклади, інститути післядипломної
освіти України (за місцями
призначення добровольців)

Бенефіціар

середні
витрати на
1
доброволь
ця 34 800
дол. США
9 066 239
дол. США

01.08.1998–
31.12.2023

Уряд США
через Корпус
Миру США

Міністерство освіти і науки
України

11.11.1999–
01.01.2018

Уряд США
через
Державний
департамент
США

Інститут ветеринарної медицини,
Національний науковий центр
“Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини”
НААН України”

Міністерство освіти і науки
України

13 276 627
дол. США

08.05.2002
–
30.09.2019

Науковці, аспіранти, молоді
викладачі

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

481 229
221,55
дол. США

01.06.1998
–
31.12.2018

Уряд США
через
Державний
департамент
США
Уряд США
через
Міністерство
оборони
США

військова
частина
А
2287; Міністерство оборони
військова
частина
А
4150; України
військова
частина
А
0281;
Національний університет оборони
України
імені
Івана
Черняховського; військова частина
А 2641; військова частина А 2238;
військова
частина
А
0476;
військова
частина
А
2788;
Національний військово-медичний
клінічний
центр
«Головний
військовий клінічний госпіталь»;
військова
частина
А
1587;

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

6.

1530-04

Протидія торгівлі людьми в
Україні

2 610 000
дол. США

7.

1829-06

Покращення збереженості
відпрацьованих джерел
іонізуючого
випромінювання в Україні

18 000 000
дол. США

30.09.2013
–
01.01.2018

01.11.2005
–
31.08.2020

Донор

Реципієнт

військова
частина
А
2192;
військова
частина
А
0553;
військова
частина
А
3808;
військова
частина
А
4398;
військова частина А 0665
Уряд США
ГО “Тернопільський міський
через
жіночий клуб “Відродження нації”,
Агенство
Громадський рух “Віра, Надія,
США з
Любов”, Чернігівський
міжнародного громадський комітет захисту прав
розвитку
людини
Уряд США
Державне спеціалізоване
через
підприємство “Одеський
Міністерство державний міжобласний
енергетики
спеціальний комбінат”; Державне
США
спеціалізоване підприємство
“Дніпропетровський державний
міжобласний спеціальний
комбінат”; Державне
спеціалізоване підприємство
“Львівський державний
міжобласний спеціальний
комбінат”; Державне
спеціалізоване підприємство
“Харківський державний
міжобласний спеціальний
комбінат”; Державне
спеціалізоване підприємство
“Центральне підприємство з
поводження з радіоактивними
відходами”; Державне
спеціалізоване підприємство

Бенефіціар

Міністерство соціальної
політики України

Державне агентство
України з управління
зоною відчуження

№
п/п

8.

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

1942-08

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Покращення збереженості
джерел іонізуючого
випромінювання, які
використовуються в Україні

18 000 000
дол. США

01.05.2003
–
31.08.2020

Донор

Уряд США
через
Міністерство
енергетики
США

Реципієнт

Бенефіціар

“Київський державний
міжобласний спеціальний
комбінат”; Українське державне
виробниче підприємство “Ізотоп”
Державна інспекція ядерного
Державна інспекція
регулювання України; КУ
ядерного регулювання
“Вінницький обласний клінічний
України
онкологічний диспансер”;
Головний військово-медичний
клінічний ордена Червоної Зірки
центр “Головний військовий
клінічний госпіталь”;
Житомирський обласний
онкологічний диспансер
Житомирської обласної ради ;
Київський центр трансплантації
кісткового мозку; КЗ Київської
обласної ради “Київський обласний
онкологічний диспансер”; КЗ
“Олександрійський онкологічний
диспансер”; КУ “Дунайська
басейнова лікарня на водному
транспорті” м. Ізмаїл ; КУ
“Одеський обласний онкологічний
диспансер”; КУ “Міська клінічна
лікарня № 11” м. Одеса; КУ
“Одеська обласна клінічна
лікарня”; Українське державне
виробниче підприємство “Ізотоп”;
Національний інститут раку ;
Національна дитяча спеціалізована
лікарня “Охматдит” МОЗ України;

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

ВАТ “Меридіан” ім. С. П.
Корольова; Полтавський обласний
клінічний онкологічний диспансер
Полтавської обласної ради; КЗ
Херсонської обласної ради
“Херсонський обласний
онкологічний диспансер”;
КЗ “Черкаський обласний
онкологічний диспансер”
Черкаської обласної ради;
КЛПЗ “Чернігівський обласний
онкологічний диспансер”; ДУ
“Інститут медичної радіології ім.
С.П. Григор’єва Національної
академії медичних наук України”;
ОКЗ Сумський обласний клінічний
онкологічний диспансер; КЗ
«Кіровоградський обласний
онкологічний диспансер»; ПАТ
“Підприємство по виробництву
медичних виробів з полімерних
матеріалів “Гемопласт”; Львівський
державний онкологічний
регіональний лікувальнодіагностичний центр; КЗ
“Криворізький онкологічний
диспансер “Дніпропетровської
обласної ради”; Київський міський
клінічний онкологічний центр;
Червоноградська центральна міська
лікарня; КУ Тернопільської
обласної ради “Тернопільський

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

9.

2017-01

Молодіжний розвиток

10.

2053-15

Надання технічної
допомоги з метою
посилення системи
експортного контролю
України та протидії
розповсюдженню зброї
масового знищення

середні
витрати
на 1
добров
ольця
34 800
дол.
США
18
579 000
дол.
США

Донор

Квітень
2013 –
жовтень
2018

Уряд США
через Корпус
Миру США

11.06.2007–
30.09.2017

Уряд США
через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародної
безпеки та
нерозповсюд
ження

Реципієнт

обласний клінічний онкологічний
диспансер”; КЗ “Рівненський
обласний онкологічний диспансер”;
КУ “Мелітопольський
онкологічний диспансер»
Запорізької обласної ради; КУ
“Запорізький обласний клінічний
онкологічний диспансер”
Запорізької обласної ради; КУ
“Міська клінічна лікарня екстреної
та швидкої медичної допомоги
міста Запоріжжя”; Лікувальнопрофілактичний заклад
“Волинський обласний
онкологічний диспансер”
Заклади загальної середньої,
середньо-спеціальної та
позашкільної освіти, відділи у
справах молоді та спорту, центри
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, молодіжні громадські
організації за місцями призначення
добровольців
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Державна фіскальна служба
України, Сумська митниця ДФС,
Державна прикордонна служба
України, її підрозділи: Окрема
комендатура охорони і
забезпечення Державної
прикордонної служби України

Бенефіціар

Міністерство молоді та
спорту України

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Державна фіскальна служба
України, Адміністрація
Державної прикордонної
служби України, Державна
служба експортного
контролю України,
Державна екологічна

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

11.

2191-01

Розвиток громад

середні
витрати на
1 добровольця 34
800 дол.
США

квітень
2013 –
жовтень
2018

12.

2330-03

Надання допомоги зі
зберігання, технічного
обслуговування і утилізації
твердого ракетного палива
ракет SS-24

78 916 190,
23 дол.
США

01.02.2008–
31.12.2018

13.

2354-05

Програма обміну майбутніх
лідерів (FLEX)

14.

2355-07

Адміністрування освітньо-

Донор

Уряд США
через Корпус
Миру США

Уряд США
через
Міністерство
оборони
США/
Агентство
зменшення
загрози
3 090 000
30.08.2016– Уряд
США
дол. США 31.12.2019
через
Державний
Департамент
США
669 814 дол. 01.01.2009– Уряд США

Реципієнт

Бенефіціар

(військова частина 1498), Головний
центр зв’язку, автоматизації та
захисту інформації Державної
прикордонної служби України
(військова частина 2428), Державна
служба експортного контролю
України, Державна екологічна
інспекція України , Одеська
митниця ДФС, Харківська митниці
ДФС
Українські неурядові та благодійні
організації, місцеві органи
виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування,
бібліотеки, інші зацікавлені
державні та комунальні установи
(за місцем призначення
добровольців)
Державне підприємство “Наукововиробниче об’єднання
“Павлоградський хімічний завод”

інспекція України

Міністерство освіти і науки
України; учні загальноосвітніх
шкіл

Міністерство освіти
науки України

Громадяни України

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Державне космічне
агентство України

Міністерство освіти і

і

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

консультативних центрів у
Євразії

США.

30.09.2018

15.

2613-04

Зміцнення
місцевої 4 711 130
фінансової ініціативи в дол. США
Україні (ЗМФІ – ІІ)

01.10.2011–
31.12.2017

16.

2647-03

Розвиток
комерційного 5 200 000
права в Україні – Фаза ІІ
дол. США

16.10.2011
–
15.07.2018

17.

2660-18

Український
медійний 20 750 000
проект (У-Медіа)
дол. США

01.10.2011–
30.09.2018

Донор

через
Державний
департамент
США
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку

Реципієнт

Бенефіціар

науки України

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України,
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Державна регуляторна служба
України, Антимонопольний комітет
України

Міністерство фінансів
України

Міністерство
юстиції
України,
Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі
України,
Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку,
Державна
регуляторна
служба
України,
Антимонопольний комітет
України
Уряд США
ГО “Інтерньюз-Україна”;
Державний
комітет
через
ВГО
“Незалежна
асоціація телебачення і радіомовлення
Агентство
телерадіомовників”;
України
США з
ГО “Інститут розвитку регіональної
міжнародного преси”;
МБФ
“Академія
розвитку
української преси”; ГО “Інститут
масової інформації”; ГО “Центр
демократії та верховенства права”;
ГО “Фундація “Суспільність”;
ГО
“Детектор
медіа”;
БФ
“Підтримки створення суспільного
телебачення
і
радіомовлення

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

України”; Закарпатська обласна
організація “Ужгородський пресклуб”; ГО “Інформаційний пресцентр”; ГО “Тернопільський пресклуб”; ГО “ТОМ 14”; Волинська
обласна громадська організація
“Волинський
прес-клуб”;
ГО
“Харківський
прес-клуб
ринкових реформ”; ТОВ “ЗН УА”;
ГО “Інститут гендерних програм”;
ГО “Інститут демократії імені
Пилипа
Орлика”;
ТОВ “Телерадіокомпанія “ЯТБ”;
ТОВ
“Чорноморська
телерадіокомпанія”; ГО “Фонд
розвитку ЗМІ”; ГО “Інститут
політичної
інформації”;
ГО
“Львівський
прес-клуб”;
ГО
“Громадське
телебачення:
Черкаси”; ТОВ “Телерадіокомпанія
Рівне 1”; Миколаївська обласна
правозахисна
ГО
“Центр
журналістських
розслідувань”;
ГО Одеська обласна організація
ВГО “Комітет виборців України”;
БО “Міжнародний благодійний
фонд
“Імпакт
Хаб
Одеса”;
ГО “Гендерний клуб Дніпро”;
ГО
“Громадське
телебачення
Донбасу”; ГО “Центр досліджень
соціальних перспектив Донбасу”;
ГО
“Сприяння
розвитку

Бенефіціар

№
п/п

18.

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

2731-02

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Покращення послуг у сфері
ВІЛ/СНІД серед
представників груп
найвищого ризику в Україні

1 176 000
дол. США

15.06.2012
–
31.12.2017

Донор

Реципієнт

Лисичанська”; ГО “Донецький
інститут
інформації”;
ТОВ
“Радіостанція “Великий Луг”
Уряд США Державна установа “Центр
через
громадського здоров’я
Агентство
Міністерства охорони здоров’я
США
з України”, Громадська організація
міжнародного “Альтернатива”, Громадська
розвитку
організація “АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ”,
Новомосковська районна
громадська організація «Центр
підтримки сім’ї”, Всеукраїнська
благодійна організація
“КОНВІКТУС Україна,
Херсонська міська громадська
організація “Асоціація 21
століття”, Кіровоградське обласне
відділення Всеукраїнської
благодійної організації
“Всеукраїнська мережа ЛЖВ”,
Херсонський обласний
благодійний фонд “Мангуст”,
Одеський благодійний фонд
“Шлях до Дому”, Благодійна
організація “Благодійний фонд
“Все можливо”, Миколаївський
місцевий благодійний фонд
“Вихід”, Миколаївська благодійна
організація “Всеукраїнська
Мережа ЛЖВ”, Благодійна
організація “Сто відсотків життя.
Київський регіон”, Благодійна

Бенефіціар

Державна служба України з
питань
протидії
ВІЛінфекції/СНІДу та інших
соціально
небезпечних
захворювань

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

19.

2783-04

Залучення місцевих
організацій до розвитку
моніторингу та оцінки
відповіді на епідемію
ВІЛ/СНІД

12 708 540
дол. США

30.09.2012–
31.03.2018

20.

2804-03

Доступ спільнот до послуг з
догляду та лікування ВІЛ
через зміцнення систем
охорони здоров’я
(АССESS)

4 435 889
дол. США

30.09.2012–
31.03.2018

Донор

Реципієнт

організація “Мережа 100 відсотків
життя. Запоріжжя”, Благодійна
організація “Благодійне товариство
“Всеукраїнська мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД” м. Кривий
Ріг”), Ініціативний центр сприяння
активності та розвитку
громадського почину “Єднання»
(ІСАР “Єднання”), Благодійна
організація «Благодійне
товариство “Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” м.
Дніпро”
Державна установа “Центр
громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я”

Уряд США
через
Департамент
охорони
здоров’я та
соціального
забезпечення
США/Центри
контролю та
профілактики
захворювань
Уряд США
Всеукраїнська мережа людей, які
через Центри живуть з ВІЛ/СНІД
профілактики
та боротьби із
захворювання
ми (CDC)
Департаменту
охорони

Бенефіціар

Міністерство
здоров’я

охорони

Міністерство
здоров’я України

охорони

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

здоров’я та
соціального
забезпечення
США
(DHHS)
Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

21.

2845-02

Місцеве спостереження за
політичними процесами в
Україні

8 452 166
дол. США

22.08.2012–
31.12.2020

22.

2886-05

Системи покращеного
доступу до лікарських
засобів та фармацевтичних
послуг

8 000 000
дол. США

01.10.2012–
22.09.2017

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

23.

2888-01

Навчальні програми
професійного зростання

8 499 379
дол. США

03.04.2013–
02.04.2018

Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного

Реципієнт

Бенефіціар

Представники недержавних
організацій, органів місцевого
самоврядування, журналісти,
підприємці, адміністратори та
фахівці інших професій;
Всеукраїнська громадська
організація “Громадянська мережа
“ОПОРА”
Міністерство охорони здоров’я
України; Державне підприємство
“Державний експертний центр
Міністерства охорони здоров’я
України”; Державна установа
“Український центр контролю за
соціально небезпечними хворобами
Міністерства охорони здоров’я
України”; Департамент охорони
здоров’я Полтавської обласної
державної адміністрації;
Департамент охорони здоров’я
Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
Національне агентство України
з питань державної служби;
представники органів державної
влади, місцевого самоврядування,
підприємці, журналісти,

Комітет Верховної Ради
України з питань прав
людини,
національних
меншин і міжнаціональних
відносин

Міністерство
здоров’я України

охорони

Національне
агентство
України з питань державної
служби

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

Реципієнт

розвитку

24.

2911-02

Відкритий світ

2 385 727
дол. США

25.

2926-07

Муніципальна енергетична
реформа в Україні

16 496 928
дол. США

26.

3015

Запобігання
розповсюдженню зброї
масового знищення:
технічна підтримка

100 000
дол. США

27.

3068

Рада: відповідальність,
підзвітність,
демократичність

4 500 000
дол. США

представники недержавних
організацій та фахівці інших
професій, відповідно до тематики
програм
12.03.2013– Уряд США Фахівці та лідери визначених
31.12.2018
через
галузей
Бібліотеку
Конгресу
США, Центр
Лідерства
“Відкритий
Світ”
27.09.2013− Уряд США
Міністерство регіонального
31.03.2018
через
розвитку, будівництва та житловоАгентство
комунального господарства
США з
України; Державне агентство з
міжнародного енергоефективності та
розвитку
енергозбереження України
31.01.2014– Уряд США
Державна прикордонна служба
31.12.2019
через
України, її підрозділи: Головний
Міністерство центр зв’язку, автоматизації та
оборони
захисту інформації Державної
США/Агентс прикордонної служби України
тво
(військова частина 2428); Окрема
зменшення
комендатура охорони та
загрози
забезпечення Державної
прикордонної служби України
(військова частина 1498)
25.11.2013
Уряд США
Апарат Верховної Ради України
–
через
24.11.2018
Агентство
США з

Бенефіціар

Міністерство освіти і науки
України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Адміністрація
прикордонної
України

Державної
служби

Апарат Верховної Ради
України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

28.

3093-03

Зміцнення системи охорони
здоров’я з метою
забезпечення сталої
відповіді соціально
небезпечних захворювань

17 997 283
дол. США

01.10.2013–
30.09.2018

29.

3094-02

Розробка Центру управління
перевезеннями
радіоактивних матеріалів
України (ЦУП РМ)

1 000 000
дол. США

01.04.2013–
30.09.2017

30.

3095-13

Українська ініціатива з
підвищення впевненості

36 509 955
дол. США

07.07.2014
–
06.07.2017

Донор

міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Міністерство
енергетики
США
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку

Реципієнт

Бенефіціар

Державна установа «Український
центр контролю за соціально
небезпечними хворобами
Міністерства охорони здоров’я»

Міністерство охорони
здоров’я України

Державна корпорація “Українське
державне об’єднання “Радон”

Державне агентство України
з управління зоною
відчуження

Державний вищий навчальний
заклад “Приазовський державний
технічний університет”; Донецький
державний університет управління;
БО “Львівська освітня фундація”;
Бахмутська міська рада Донецької
області; Рубіжанська міська рада
Луганської області; Краматорська
міська рада Донецької області;
Сєвєродонецька
міська
рада
Луганської
області;
Костянтинівська
міська
рада
Донецької області; Центральна
міська
публічна
бібліотека
Краматорської
міської
ради;
Рубіжанська
централізована
бібліотечна система Рубіжанської
міської ради Луганської області;
КЗ
“Централізована
система

Міністерство з питань
тимчасово окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

31.

3126-01

Реагування на порушення
прав людини та посилення
правової спроможності
громадян та
правозахисників в Україні

1 500 000
дол. США

08.09.2014–
07.09.2017

32.

3130

Формування
сприятливих 1 500 000
умов
діяльності
для дол. США
громадянського суспільства
України

11.07.2014–
10.07.2019

33.

3162

Зменшення біологічної
загрози в Україні − технічна
підтримка

15.04.2014–
15.04.2018

5 000 000
дол. США

Донор

Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози

Реципієнт

Бенефіціар

публічних
бібліотек
м.
Слов’янська”;
Департамент
соціального захисту населення
Луганської облдержадміністрації;
БФ “Шелтер Плюс”; Державний
вищий
навчальний
заклад
“Донецький
національний
технічний
університет”;
КЗ “Дружківська міська центральна
бібліотека ім. Лесі Українки”; КЗ
“Лисичанська
централізована
бібліотечна система”
Громадська спілка “Освітній дім
За підтримки Секретаріату
прав людини в Чернігові”
Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини

Громадська організація “Центр
громадської адвокатури;
благодійний фонд “Творчий центр
ТЦК”

Міністерство
України

юстиції

Національна академія аграрних
наук України, Інститут
ветеринарної медицини
Національної академії аграрних
наук України, Національний
науковий центр “Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини”

Державна ветеринарна та
фітосанітарна
служба
України

№
п/п

34.

Номер
державно
ї
реєстрації
Назва проекту (програми)
проекту
(програм
и)
3188
Проект зміцнення
потенціалу громадянського
суспільства України

Загальна
вартість
Термін
виконання

1 924 940
дол. США

11.07.2014–
10.07.2019

35.

3207

Створення та розвиток
Патрульної служби
Міністерства внутрішніх
справ України

15 000 000
дол. США

18.03.2015–
31.12.2017

36.

3233-01

Програма “Лідерство в
економічному врядуванні
(ЛЕВ)”

5 000 000
дол. США

19.12.2014–
18.12.2019

37.

3253

Програма залучення до
спільної біологічної
діяльності

2 535 000
дол. США

06.03.2015–
20.09.2017

Донор

Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародних
питань
у
сфері
боротьби
з
незаконним
обігом
наркотиків та
правоохоронн
их питань
Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Реципієнт

Бенефіціар

Громадські організації, які будуть
визначені на конкурсній основі

Адміністрація Президента
України

Міністерство внутрішніх справ
України

Міністерство
справ України

Міжнародна благодійна організація
“Фонд Східна Європа”, громадська
організація “Інститут економічних
досліджень та політичних
консультацій”, Міжнародна
громадська організація “Київський
економічний інститут”
Уряд США Державна санітарночерез
епідеміологічна служба України,
Міністерство державний заклад “Український
оборони
центр з контролю та моніторингу
США/Агентс захворювань Міністерства охорони

внутрішніх

Державна регуляторна
служба України

Міністерство
охорони
здоров’я України; Державна
санітарно-епідеміологічна
служба України, Державна
ветеринарна
та

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

тво
зменшення
загрози

Реципієнт

здоров’я України’, державна
установа ‘Вінницький обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби України’,
державна установа
“Дніпропетровський обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби України”,
державна установа “Закарпатський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”,
державна установа “Львівський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”,
державна установа
“Тернопільський обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби України”,
державна установа “Харківський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”,
державна установа “Херсонський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”,
державна установа “Львівський
науково-дослідний інститут
епідеміології та гігієни
Міністерства охорони здоров’я
України”, державна установа
“Український науково-дослідний
протичумний інститут ім.
І.І.Мечникова Міністерства

Бенефіціар

фітосанітарна
України

служба

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

38.

3268

Технічна підтримка
Державної інспекції
ядерного регулювання
України

1 050 500
дол. США

27.12.2013–
31.12.2018

39.

3274

Виявлення та припинення
ядерної контрабанди

85 000 000
дол. США

01.08.
2015–
31.12.2021

Донор

Реципієнт

охорони здоров’я України”,
Державна ветеринарна та
фітосанітарна служба України,
Національна академія аграрних
наук України, Інститут
ветеринарної медицини НААН,
Державний науково-дослідний
інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарносанітарної експертизи,, Державний
науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів
мікроорганізмів, Національний
науковий центр “Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини” НААН
України, Дніпропетровська
регіональна державна лабораторія
ветеринарної медицини, Львівська
регіональна державна лабораторія
ветеринарної медицини
США Державна інспекція ядерного
регулювання України

Уряд
через
Комісію
ядерного
регулювання
США
Уряд США
через
Міністерство
енергетики
США

Державна прикордонна служба
України та її підрозділи:
Національна академія Державної
прикордонної служби України
(військова частина 9960);

Бенефіціар

Державна
ядерного
України

Адміністрація
прикордонної
України

інспекція
регулювання

Державної
служби

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

Навчальний центр підготовки
молодших спеціалістів Державної
прикордонної служби України
(військова частина 9930); Окремий
контрольно-пропускний пункт
“Київ” (військова частина 1492);
Окрема комендатура охорони та
забезпечення Державної
прикордонної служби України
(військова частина 1498);
Чернівецький прикордонний загін
(військова частина 2195); МогилівПодільський прикордонний загін
(військова частина 2193);
Котовський прикордонний загін
(військова частина 2196); БілгородДністровський прикордонний загін
(військова частина 2197);
Ізмаїльський прикордонний загін
(військова частина 1474); Одеський
прикордонний загін (військова
частина 2138); Бердянський
прикордонний загін (військова
частина 1491); Донецький
прикордонний загін (військова
частина 9937); Херсонський
прикордонний загін (військова
частина 2161); Луганський
прикордонний загін (військова
частина 9938); Харківський
прикордонний загін (військова
частина 9951); Сумський

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

40.

3277-01

Проект торговельної
політики

4 997 691
дол. США

06.04.2015
–
31.07.2017

41.

3279

Тренінги із запобігання
розповсюдженню РХБЯ-2 та
технічна допомога

1 000 000
дол. США

15.07.2015–
14.07.2018

42.

3291

PI-SMOG-Ukraine-01-02

2 223 196

01.07.2015–

Донор

Реципієнт

прикордонний загін (військова
частина 9953); Чернігівський
прикордонний загін (військова
частина 2253); Луцький
прикордонний загін (військова
частина 9971); Мукачівський
прикордонний загін (військова
частина 2142); Чопський
прикордонний загін (військова
частина 1493); Мостиський
прикордонний загін (військова
частина 1494); Львівський
прикордонний загін (військова
частина 2144); Житомирський
прикордонний загін (військова
частина 1495)
Уряд США Міністерство економічного
через
розвитку і торгівлі України
Агентство
США з між
народного
розвитку
Уряд США Державна служба України з
через
надзвичайних ситуацій
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози
Уряд США Пайове селянсько-фермерське

Бенефіціар

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Міністерство

аграрної

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Агробонус (Агрохімічна
Лабораторія)

дол. США

43.

3297

Партнерство заради
інновацій: “Розвиток
сімейних ферм, об’єднаних
в сільськогосподарські
обслуговуючі кооперативи”

1 369 745
дол. США

44.

3300-02

Фізичний захист ЮжноУкраїнської АЕС

3 545 018
дол. США

45.

3320

46.

3322

Збільшення потужностей
для професійного
вирощування картоплі в
Україні шляхом
забезпечення якісним
насіннєвим матеріалом та
технологіями малих та
середніх фермерів
Включення системи
фізичної ядерної безпеки

672 068
дол. США

16 000 000
дол. США

Донор

31.07.2017

Реципієнт

Бенефіціар

через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку
01.07.2015– Уряд
США
31.07.2017 через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

товариство “Посів”

01.08.2015– Уряд
США
31.01.2018 через
Міністерство
енергетики
США/Тихооке
анську
північнозахідну
національну
лабораторію
27.08.2015– Уряд США
26.08.2017
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку

Державне підприємство
Міністерство енергетики та
“Національна атомна
вугільної
промисловості
енергогенеруюча компанія
України
“Енергоатом”, Відокремлений
підрозділ “Южно-Українська АЕС”

ТОВ “Агріко Україна”

Міністерство
аграрної
політики та продовольства
України

11.09.2015–
10.09.2019

Національна гвардія України, її
підрозділи: Головне управління

Міністерство
справ України

Уряд США
через

політики
України

та

продовольства

Об’єднання сільськогосподарських Міністерство
аграрної
обслуговуючих
кооперативів політики та продовольства
“Господар”
України

внутрішніх

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

України у структуру
забезпечення глобальної
фізичної ядерної безпеки
(ГФЯБ)

Донор

Реципієнт

Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози

47.

3324-02

Програма партнерства у
галузі мас-медіа в Україні
(UMPP)

400 000
дол. США

29.09.2016–
28.09.2017

48.

3325-02

Фінансування та управління
охороною здоров’я

1 150 000
дол. США

30.09.2016–
29.09.2017

49.

3335-03

Виклик туберкульозу

3 100 000
дол. США

30.09.2014–
29.09.2019

Національної гвардії України;
Центральна база зберігання та
постачання Національної гвардії
України (військова частина 3078);
Об’єднаний вузол зв’язку
Національної гвардії України
(військова частина 3077)
Уряд США
Редакція газети “Обрії Ізюмщини”;
через
Редакція газети “Наше слово”;
Державний
Дочірнє підприємство “Галицький
департамент
кореспондент”; ТОВ
США
“Інформаційно-аналітичне
агентство “Остро”; Рівненська
обласна правозахисна громадська
організація “Агентство
журналістських розслідувань”
Уряд США
Департамент охорони здоров’я
через
Полтавської обласної державної
Агентство
адміністрації;
Департамент
США з
охорони
здоров’я
Львівської
міжнародного обласної державної адміністрації;
розвитку
Департамент охорони здоров’я та
соціального захисту населення
Одеської
обласної
державної
адміністрації;
Департамент
охорони здоров’я Виконавчого
органу Київської міської ради
(Київська
міська
державна
адміністрація)
Уряд США
Полтавський обласний клінічний
через
протитуберкульозний диспансер;
Агентство
Миколаївський
обласний

Бенефіціар

Державний
комітет
телебачення і радіомовлення
України

Полтавська
обласна
державна
адміністрація;
Львівська обласна державна
адміністрація;
Одеська
обласна
державна
адміністрація; Виконавчий
орган Київської міської ради
(Київська міська державна
адміністрація)

Міністерство
здоров’я
Полтавська

охорони
України,
обласна

№
п/п

50.

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

3348

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Розробка курсу на
зміцнення місцевого
самоврядування в Україні
(ПУЛЬС)

8 200 000
дол. США

14.12.2015
–
13.12.2020

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

США з
протитуберкульозний диспансер;
міжнародного Департамент охорони здоров’я
розвитку
Київської
обласної
державної
адміністрації; Державна установа
“Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського
НАМН України”; Комунальна
установа Львівської обласної Ради
“Львівський
регіональний
фтизіопульмонологічний клінічний
лікувально-діагностичний центр”;
Комунальний
заклад
охорони
здоров’я
Обласний
протитуберкульозний диспансер №
1, м. Харків

державна
адміністрація,
Миколаївська
обласна
державна
адміністрація,
Київська обласна державна
адміністрація

Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку

Не визначається

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";
Закарпатське регіональне

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Запорізьке регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Київське
регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Луганське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Львівське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Миколаївське регіональне
відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Одеське
регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Полтавське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Рівненське регіональне відділення

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Тернопільське регіональне
відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Харківське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Херсонське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Хмельницьке регіональне
відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Черкаське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Чернівецьке регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Чернігівське регіональне
відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України";
Кіровоградське регіональне

Бенефіціар

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

51.

3377

Глобальна трудова програма

5 000 000
дол. США

01.02.2016
–
31.01.2021

52.

3388

270 000
дол. США

11.09.2015–
10.09.2017

53.

3389

Включення системи
фізичної ядерної безпеки
України у структуру
забезпечення глобальної
фізичної ядерної безпеки
(ГФЯБ) для Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
Агрорішення для малих і
середніх агровиробників в
Україні

1 046 757
дол. США

01.10.2015–
30.09.2017

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; ІваноФранківське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Сумське
регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"
Уряд США Конфедерація вільних профспілок Секретаріат
через
України, федерація профспілок Уповноваженого ВРУ з прав
Агентство
України
людини
США
з
міжнародного
розвитку
Уряд США
Міністерство енергетики та
через
вугільної промисловості України
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози
Уряд США Малі та середні агровиробники
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Міністерство
аграрної
політики та продовольства
України

№
п/п

54.

55.

Номер
державно
ї
реєстрації
Назва проекту (програми)
проекту
(програм
и)
3391
FY 2016 Глобальні послуги
Education USA

3401

Загальна
вартість
Термін
виконання

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

526 039
дол. США

30.11.2015–
30.09.2018

Уряд США Студенти вищих навчальних
через
закладів України
Державний
департамент
США

Проект
сприяння 234 248
академічній доброчесності в дол. США
Україні (SAIUP)

01.02.2016–

Уряд США
через
Державний
департамент
США

Міністерство освіти і науки Міністерство освіти і науки
України; ГО “Центр дослідження України
суспільства”;
Всеукраїнська
молодіжна
ГО
“Українська
асоціація
студентського
самоврядування”;
“Аналітичний
центр “ПРО.МОВА”

31.12.2019

Міністерство освіти і науки
України

56.

3414

Посилення технічної
спроможності Міністерства
оборони України та
підвищення рівня
обізнаності особового
складу

525 000
дол. США

01.05.2016–
31.12.2017

Уряд США
через
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози

Міністерство оборони України, Міністерство
його
підрозділ:
Центральне України
санітарно-епідеміологічне
управління

оборони

57.

3415

Надання технічної допомоги
зі зміцнення служб
переливання крові в певних
країнах за Надзвичайним
президентським планом
США з боротьби зі СНІДом
(PEPFAR)

418 460
дол. США

01.04.2016–
31.03.2018

Уряд США
через
Департамент
охорони
здоров’я
США/Центри
контролю та
профілактики
захворювань
(CDC)

Київський міський центр крові;
Київський обласний центр крові;
Національна дитяча спеціалізована
лікарня “Охматдит”; Рівненська
обласна станція переливання крові;
Рівненська обласна клінічна
лікарня; комунальна установа
“Житомирський обласний центр
крові”; Житомирська обласна
клінічна лікарня ім. О.Ф.
Гербачевського; Львівський

охорони

Міністерство
здоров’я України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

Реципієнт

обласний центр служби крові;
Комунальна міська клінічна
лікарня швидкої медичної
допомоги м.Львів; Одеська обласна
станція переливання крові; Одеська
дитяча обласна клінічна лікарня
Уряд США Центральна виборча комісія;
через
Національне агентство з питань
Агентство
запобігання корупції
США
з
міжнародного
розвитку

Бенефіціар

58.

3423

Програма ефективної та
відповідальної політики (URAP) (Компонент ІІІ)

6 150 000
дол. США

01.04.2016–
31.03.2020

59.

3435

Проект комплексних
навчань та тренувань з
забезпечення готовності сил
реагування

200 000
дол. США

11.09.2015–
10.09.2019

Уряд США
через
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози

60.

3436

Модернізація Інформаційно- 400 000
кризового центру
дол. США
Держатомрегулювання

11.09.2015–
10.09.2019

Уряд США
через
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози

Державна
ядерного
України

61.

3438

Сприяння реформуванню та

01.07.2016–

Уряд

Адміністрація

1 000 000

Антитерористичний центр при
Службі безпеки України, Державне
підприємство «Національна атомна
енергогенеруюча
компанія
“Енергоатом”,
Відокремлений
підрозділ “Хмельницька АЕС”,
Державна
інспекція
ядерного
регулювання України

Державна інспекція ядерного
регулювання України, Державне
підприємство “Державний науковотехнічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки”, Державне
підприємство “Національна атомна
енергогенеруюча компанія
“Енергоатом”, Державне
спеціалізоване підприємство
“Чорнобильська АЕС”
США Державна прикордонна служба

Центральна виборча комісія

Служба безпеки України,
Міністерство енергетики та
вугільної
промисловості
України, Державна інспекція
ядерного
регулювання
України

інспекція
регулювання

Державної

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

зміцненню потенціалу
Державної прикордонної
служби

дол. США

31.12.2017

через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародних
питань
у
сфері
боротьби
з
незаконним
обігом
наркотиків та
правоохоронн
их питань

Реципієнт

України, її підрозділи: Головний
центр зв’язку, автоматизації та
захисту інформації ДПСУ (в/ч
2428), Окрема комендатура
охорони і забезпечення ДПСУ (в/ч
1498), Навчальний центр
підготовки молодших спеціалістів
ДПСУ імені генерал-майора Ігоря
Момота (в/ч 9930), Національна
академія ДПСУ імені Богдана
Хмельницького (в/ч 9960)

Громадська організація “Центр
ЮЕЙ”; Громадська організація
“Центр політичних студій та
аналітики “Ейдос”; Всеукраїнське
громадське об’єднання “Інститут
Республіка”, Громадська
організація “Центр політикоправових реформ”
США Антимонопольний комітет України

Бенефіціар

прикордонної
України

служби

62.

3441-02

Програма ефективної та
відповідальної політики (URAP) (Компонент І)

6 150 000
дол. США

01.06.2016–
31.03.2020

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Комітет
України
справах

Верховної Ради
у
закордонних

63.

3445

2 119 656
дол. США

30.03.2016–
30.03.2020

Уряд
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Антимонопольний
України

64.

3458

Програма технічної
допомоги з розвитку
інституційного потенціалу
України у застосуванні
законодавства та здійснення
політики у сфері
конкуренції
Налагодження
психосоціальної підтримки
та забезпечення психічного
здоров’я в Україні

2 499 867
дол. США

01.09.2015–
31.08.2017

Уряд США Неурядова організація “Студена”, Донецька обласна військовочерез
Благодійна
організація цивільна адміністрація
Агентство
“Благодійний фонд “Наснага”
США
з

комітет

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

міжнародного
розвитку
65.

3459-01

Надання допомоги
населенню України, що
постраждало внаслідок
конфлікту

4 098 817
дол. США

15.07.2016− Уряд США Населення, що постраждало від
14.08.2017
через
конфлікту в Україні
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

66.

3467-01

Децентралізація приносить
кращі результати та
ефективність (DOBRE)

67.

3478

Альянс сприяння прозорому
управлінню освітою в
Україні (UTEMA)

997 173
дол. США

16.05.2016–
15.05.2018

68.

3480

Розвиток та підвищення
спроможності Національної
гвардії України

19 077 000
дол. США

01.09.2016–
01.09.2020

Уряд США
через
Міністерство
оборони
США

внутрішніх

69.

3485

Ініціатива з протидії
корупції та підвищення

1 298 989
дол. США

15.06.2016–
14.12.2018

Уряд
через

Президента

50 000 000 08.06.2016–
дол. США 07.06.2021

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Всеукраїнська асоціація сільських
та селищних рад;
Об’єднані
громади
Дніпропетровської,
ІваноФранківської,
Кіровоградської,
Миколаївської,
Тернопільської,
Харківської, Херсонської областей,
які обиратимуться в ході реалізації
проекту
Уряд США Міністерство освіти і науки
через
України; Державне підприємство
Агентство
“Інфоресурс”
США
з
міжнародного
розвитку

Луганська
обласна
військово-цивільна
адміністрація,
Донецька
обласна військово-цивільна
адміністрація
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Міністерство освіти і науки
України

Національна гвардія України, її Міністерство
підрозділи: Головне управління справ України
Національної
гвардії
України;
Центральна база зберігання та
постачання Національної гвардії
України (військова частина 3078)
США ГО “ДІКСІ ГРУП”
Адміністрація
України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

70.

3499-01

71.

3504-05

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

фіскальної прозорості в
енергетичному секторі в
Україні (Прозора
енергетика)
Покращення якості та
стійкості медикаментозного
підтримуючого лікування в
Україні

Програма реформування
сектору юстиції “Нове
правосуддя”

1 250 000
дол. США

01.02.2016–
31.01.2021

21 193 693
дол. США

01.10.2016–
07.02.2021

Донор

Агентство
США
з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Департамент
охорони
здоров'я
та
соціального
забезпечення
США/Центри
контролю та
профілактики
захворювань
Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Реципієнт

Міністерство
України

3507

Підтримка і забезпечення
сталості реформ у
Національній поліції
України

5 000 000
дол.США

31.05.2016
–
31.12.2018

Уряд США
через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародних
питань у
сфері
боротьби з

охорони

здоров’я Міністерство
здоров’я України

Державна судова адміністрація
України; Вища кваліфікаційна
комісія
суддів
України;
Національна школа суддів України;
Вища
рада
правосуддя,
Міністерство юстиції України;

Міністерство
України
72.

Бенефіціар

освіти

і

охорони

Державна
судова
адміністрація України, Вища
рада
правосуддя,
Міністерство
юстиції
України;
Міністерство

освіти і науки України

науки

Національна поліція України, її
підрозділи та органи: Державна
установа «Центр обслуговування
підрозділів Національної поліції
України», Департамент патрульної
поліції

Міністерство внутрішніх
справ України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

73.

3513

Програма ефективної та
відповідальної політики (URAP) (Компонент ІІ)

5 700 000
дол. США

01.04.2016–
31.03.2020

74.

3519

Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та
послугах (TAPAS)

13 000 000
дол. США

04.08.2016–
03.08.2021

75.

3523-01

Трансформація фінансового
сектору в Україні (FST)

23 157 418
дол. США

28.10.2016–
27.12.2020

76.

3524

Програма
підтримки 20 597 270 07.09.2016–
аграрного
і
сільського дол. США 31.07.2020
розвитку в Україні

77.

3525

Розвиток та
спроможності
прикордонної

підвищення 24 781 865 01.11.2016–
Державної дол. США 01.11.2020
служби

Донор

незаконним
обігом
наркотиків та
правоохоронн
их питань
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Агентство
США з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Реципієнт

Бенефіціар

Благодійна організація
“Благодійний фонд “Разом для
України”

За підтримки Комітету
Верховної Ради України у
закордонних справах

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Державне агентство з питань
електронного урядування України

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Державне агентство з питань
електронного урядування
України

Національна комісія з цінних
паперів та фондового;
Національний банк України

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку;
Національний банк України

Міністерство аграрної політики та Міністерство
аграрної
продовольства України
політики та продовольства
України

Уряд США Головний
центр
зв’язку, Адміністрація
через
автоматизації та захисту інформації прикордонної
Міністерство Державної прикордонної служби

Державної
служби

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

України

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

оборони
США

України (військова частина 2428)

України

78.

3528

Кредитування
сільськогосподарських
виробників

4 998 995 25.08.2016–
дол. США 24.08.2020

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків
фінансових
послуг,
кредитна спілка “Харківська каса
взаємодопомоги”,
Всеукраїнська
асоціація
кредитних
спілок,
Національна асоціація кредитних
спілок України

Національна комісія, що
здійснює
державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

79.

3530

Економічні
можливості 1 470 030 29.08.2016–
постраждалим від конфлікту дол. США 28.08.2018
(ЕОРАС)

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Міжнародний благодійний фонд
“Український
жіночий
фонд”;
громадяни
України,
які
постраждали внаслідок збройного
конфлікту на Cході України

Міністерство
з
питань
тимчасово
окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України

80.

3540

Програма "Єдина громада" в 1 143 670
Україні
дол. США

19.09.2016–
18.09.2018

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Громадська організація Ресурсний Секретаріат
центр
розвитку
громадських Уповноваженого Верховної
організацій “ГУРТ”; внутрішньо Ради України з прав людини
переміщені особи та представники
місцевих громад

81.

3541

Впровадження
єдиної 1 280 239
системи
санітарно- дол. США
епідеміологічного
моніторингу
та
спостереження
за
захворюваннями в Україні

26.07.2016–
02.04.2019

Уряд США
через
Міністерство
оборони
США/Агентс
тво
зменшення
загрози

Державна служба України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, Національна
академія аграрних наук України,
Інститут ветеринарної медицини
Національної академії аграрних
наук України, Державний науководослідний інститут з лабораторної

Державна служба України з
питань безпечності харчових
продуктів
та
захисту
споживачів

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

діагностики
та
ветеринарносанітарної експертизи, Державний
науково-контрольний
інститут
біотехнології
і
штамів
мікроорганізмів
(ДНКІБШМ),
Національний науковий центр
“Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини”
82.

3549

Нове обличчя кордону

2 400 000 01.01.2017
дол.США
–
31.12.2018

Уряд США
через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародних
питань
у
сфері
боротьби
з
незаконним
обігом
наркотиків та
правоохоронн
их питань

Державна прикордонна служба Адміністрація
України, її підрозділи: Головний прикордонної
центр зв’язку, автоматизації та України
захисту інформації Державної
прикордонної служби України
(військова частина 2428, Окрема
комендатура
охорони
і
забезпечення
Державної
прикордонної служби України
(військова
частина
1498),
Навчальний
центр
підготовки
молодших спеціалістів Державної
прикордонної служби України
імені генерал-майора Ігоря Момота
(військова
частина
9930),
Національна академія Державної
прикордонної служби України
імені
Богдана
Хмельницького
(військова частина 9960), Окремий
контрольно-пропускний
пункт
“Київ”, Мостицький прикордонний
загін Державної прикордонної
служби України

Державної
служби

№
п/п

83.

Номер
Загальна
державно
вартість
ї
Термін
реєстрації
Назва проекту (програми)
виконання
проекту
(програм
и)
3564
Програма
сприяння 22 000 000 01.10.2016
громадській
активності дол. США –
«Долучайся!»
30.09.2021

84.

3600

Проект сприяння розвитку 299 783
публічної
дипломатії дол. США
України

01.10.2016
–
30.09.2017

85.

3611

Програма з комунікації 662 808
реформ в Україні
дол. США

86.

3612

Розбудова
спроможності 1 100 000 01.03.2017
новостворених
дол. США –
30.09.2018
антикорупційних органів у
протидії
високопосадовій
корупції в Україні

17.02.2017
–
16.08.2017

Донор

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Реципієнт

Громадська організація “Центр Міністерство
ЮЕЙ”; Громадська організація справ України
“Інститут
світової
політики”;
Громадська
організація
“Трансперенсі
Інтернешнл
Україна”;
Ініціативний
центр
сприяння активності та розвитку
громадського почину “Єднання”;
Громадська організація «Центр
протидії корупції»

Уряд США Дипломатична академія
через
при МЗС України
Державний
департамент
США
Уряд США Громадяни України
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку
Уряд США
через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародних
питань
у
сфері
боротьби
з
незаконним

Бенефіціар

закордонних

України Міністерство
закордонних справ
України

За підтримки
Секретаріату Кабінету
Міністрів України

Національне антикорупційне бюро Національне антикорупційне
України, Генеральна прокуратура бюро України, Генеральна
України,
її
підрозділ: прокуратура України
Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура
Генеральної
прокуратури України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

обігом
наркотиків та
правоохоронн
их питань
87.

3622

Розвиток та підвищення 200 000
спроможності Національної дол. США
гвардії
України
та
Національної
поліції
України в удосконаленні
заходів кадрової політики та
забезпечення доброчесності
персоналу

01.05.2017
–
31.12.2018

Уряд США
через
Державний
департамент
США/Бюро з
міжнародних
питань
у
сфері
боротьби
з
незаконним
обігом
наркотиків та
правоохоронн
их питань

Національна поліція України, її Міністерство
підрозділ та орган: Державна справ України
установа «Центр обслуговування
підрозділів Національної поліції
України», Національна гвардія
України, її підрозділ: Центральна
база забезпечення та постачання
НГУ (військова частина 3078)

88.

3627

Зміцнення
громадської 51 692 208
довіри (UCBI - II)
дол. США.

11.04.2017
–
09.04.2019

Уряд США
через
Агентство
США
з
міжнародного
розвитку

Благодійна організація «Львівська
освітня
фундація»;
органи
місцевого
самоврядування,
неурядові
організації,
органи
державної влади

89.

2564-05

Уряд Канади
Реформування
системи 11 513 604 27.06.2007 Уряд Канади
кримінальної юстиції щодо канадських –
через
неповнолітніх в Україні
доларів
30.09.2017 Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі
та

внутрішніх

Міністерство
з
питань
тимчасово
окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України

Центральне
міжрегіональне Міністерство
управління з питань виконання України
кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції

юстиції

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

90.

3083-01

Проект розвитку
зерносховищ та
сільськогосподарських
кооперативів в Україні

13 322 008
кан. дол..

26.03.2013
–
28.02.2018

91.

3088

Доступна та якісна правова
допомога в Україні

8 919 214
кан. дол.

11.02.2014
–
30.12.2018

92.

3090-01

Розвиток молочного бізнесу
в Україні

19 697 103
кан. дол.

01.04.2014
–
31.03.2021

Донор

розвитку
Канади
Уряд Канади
через
Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі та
розвитку
Канади

Уряд Канади
через
Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі та
розвитку
Канади
Уряд Канади
через
Міністерство
закордонних

Реципієнт

Бенефіціар

Дніпропетровська обласна
громадська організація
“Сільськогосподарська
консультаційна служба”;
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет;
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України; Сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив
“Зерновий”, Дніпропетровська
область; Об’єднання
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
“Господар”, м. Дніпропетровськ,
Сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив “ЗерноБУНК”
Координаційний центр з надання
правової допомоги

Міністерство
аграрної
політики та продовольства
України,
Дніпропетровська обласна
державна
адміністрація,
Кіровоградська
обласна
державна адміністрація

Дніпропетровська обласна
громадська організація
“Сільськогосподарська
консультаційна служба”;

Міністерство аграрної
політики та продовольства
України, Дніпропетровська
обласна державна

Міністерство
України

юстиції

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

справ,
торгівлі та
розвитку
Канади

93.

3158-04

Український проект бізнес- 19 325 100 07.08.2014
розвитку плодоовочівництва канадських –
доларів
31.03.2021

94.

3229-01

Партнерство для розвитку
міст

19 489 340
канадських
доларів

27.03.2015
–
30.06.2021

Реципієнт

Дніпропетровське обласне
об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
“Господар”; Львівське обласне
об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів
“Рівноправність”; Благодійна
організація “Львівська аграрна
дорадча служба”; Товариство з
обмеженою відповідальністю
“Дейрі менеджмент сістем”;
Сільськогосподарське
підприємство “Молочарське”
Уряд Канади Запорізька обласна громадська
через
організація “Запорізький
Міністерство
інформаційно-консультаційний
закордонних
центр “Агро-Таврія”; Одеська
справ,
обласна сільськогосподарська
торгівлі
та дорадча служба “Центр розвитку та
розвитку
правової підтримки села”;
Канади
громадська організація
“Всеукраїнська Рада жінокфермерів України”; Благодійний
фонд “Ласка”; Громадська
організація “Земля Таврії”
Уряд Канади
ВАОМС “Асоціація міст України”,
через
Виконавчий комітет Бердянської
Міністерство
міської ради; Енергодарська міська
закордонних
рада; Виконавчий комітет
справ,
Мелітопольської міської ради;
торгівлі та
Запорізька міська рада; Долинська
розвитку
міська рада; Виконавчий комітет

Бенефіціар

адміністрація, Львівська
обласна державна
адміністрація

Херсонська
обласна
державна адміністрація
Одеська обласна державна
адміністрація
Миколаївська
обласна
державна адміністрація
Запорізька обласна державна
адміністрація, Міністерство
аграрної
політики
та
продовольства України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України,
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

Канади

95.

3230

Закладення основи
інфраструктури
просторових даних:
забезпечення бази в
українському уряді для
підтримки стабільного
економічного зростання

702 913
канадських
доларів

19.11.2012
–
31.03.2018

96.

3243-02

Посилення спроможності
учасників виборчих
процесів

4 500 000
кан.дол.

25.03.2014
–
31.03.2018

97.

3280-02

Зміцнення демократичних
партій та громадських
організацій

2 900 000
кан.дол.

11.03.2015
–
31.08.2017

Уряд Канади
через
Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі та
розвитку
Канади
Уряд Канади
через
Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі та
розвитку
Канади
Уряд Канади
через
Міністерство

Реципієнт

Бенефіціар

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
Комсомольської міської ради;
Виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради; Миргородська міська
рада; Полтавська міська рада
Київський національний
Міністерство освіти та науки
університет імені Тараса
України
Шевченка; Національний
технічний університет України
“Київський політехнічний
інститут”

Центральна виборча комісія;
Національне агентство з питань
запобігання корупції

Центральна виборча комісія

Всеукраїнське громадське
об’єднання “Інститут Республіка”;
Громадська організація “Центр

За
підтримки
Комітету
Верховної Ради України з
закордонних справ

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

Реципієнт

закордонних
справ,
торгівлі та
розвитку
Канади

98.

3288-03

Експертна підтримка
врядування та економічного
розвитку (EDGE)

18 824 758
кан.дол.

10.11.2014
–
31.07.2019

99.

3316

Протидія торгівлі дітьми та 8 000 000 01.04.2014
молоддю в Україні
кан.дол.
–
31.03.2020

100.

3416-02

Вдосконалення комунікації 1 999 926
між
внутрішньо кан.дол.
переміщеними особами та
громадянами, що опинилися
під впливом конфлікту

08.03.2016
–
30.07.2018

політичних студій “Ейдос”;
Всеукраїнське громадське
об’єднання “Комітет виборців
України”; Всеукраїнське
громадське об’єднання
“Громадська мережа “ОПОРА”;
Громадська організація “Центр
ЮЕЙ”
Уряд Канади
Міністерство економічного
через
розвитку і торгівлі України;
Міністерство
Громадська спілка “Фонд
закордонних
підтримки реформ в Україні”;
справ,
Національне антикорупційне бюро
торгівлі та
України, Національне агентство з
розвитку
питань запобігання корупції,
Канади
Міністерство фінансів України
Уряд Канади Міністерство внутрішніх справ
через
України; Міністерство освіти та
Міністерство
науки України
закордонних
справ,
торгівлі
та
розвитку
Канади
Уряд Канади Громадська організація
через
“Інтерньюз-Україна”; Міжнародна
Міністерство
громадська організація “Інститут
закордонних
демократії імені Пилипа Орлика”;
справ,
Благодійний Фонд “Підтримки
торгівлі
та створення суспільного телебачення
розвитку
і радіомовлення України”;
Канади
Громадська організація

Бенефіціар

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України,
Національне антикорупційне
бюро України, Національне
агентство
з
питань
запобігання
корупції,
Міністерство
фінансів
України
Міністерство
соціальної
політики України

Державний
комітет
телебачення і радіомовлення
України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

101.

3431

Канадсько-український
13 461 858
проект з підтримки торгівлі кан.дол.
та інвестицій (CUTIS)

102.

3518

Проект
підготовки
РТАР

Термін
виконання

09.02.2016
–
01.02.2021

підтримки 6 499 662 29.09.2016
поліцейських кан.дол.
–
31.03.2019

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

“Громадське телебачення
Запоріжжя”; Громадська
організація “МедіаПорт 20”;
Громадська організація “Центр
досліджень соціальних перспектив
Донбасу”; Товариство з обмеженою
відповідальністю Рекламноінформаційне агентство “К&К”;
Комунальне підприємство
Дніпропетровської обласної ради
“Редакція газети “ЗОРЯ”;
Громадська організація
“Донецький інститут інформації”;
Всеукраїнська громадська
організація “Незалежна асоціація
телерадіомовників”; Громадська
організація “Медіа-Погляд”
Уряд Канади Міністерство
економічного Міністерство економічного
через
розвитку і торгівлі України
розвитку і торгівлі України
Міністерство
закордонних
справ,
торгівлі
та
розвитку
Канади
Уряд Канади Національна поліція України
Міністерство
внутрішніх
через
справ України
Міністерство
міжнародних
справ,
торгівлі
та
розвитку

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість

103.

3522

Залучення
експертів 16 029 000 08.12.2016
Канадської поліції в Україну дол. США –
31.03.2019

Міністерство
справ України

104.

2707-02

Муніципальний розвиток та
оновлення старої частини
міста Львова

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

105.

2833-01

Німецько-український
агрополітичний діалог

Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

Реципієнт

Канади
Уряд Канади Національна поліція України
через
Королівську
Канадську
Кінну поліцію
Уряд Федеративної Республіки Німеччина
8 500 000
01.06.2009
Уряд
Львівська міська рада
євро
–
Федеративної
31.12.2017
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
Міністерство
економічного
співробітницт
ва та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
2 100 000
01.01.2016
Уряд
ГО “Інститут економічних
євро
–
Федеративної досліджень та політичних
31.12.2018
Республіки
консультацій”
Німеччина
через
Федеральне
Міністерство
продовольств
а
та
сільського
господарства
Німеччини

Бенефіціар

внутрішніх

Міністерство
аграрної
політики та продовольства
України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість

106.

2878-02

Консультування з
ВІЛ/СНІДу та підтримка
інституцій

6 290 000
євро

01.01.2013
–
31.03.2018

107.

2927-02

Розбудова адміністративних
потужностей у сфері
державних фінансів

5 000 000
євро

01.04.2014
–
31.12.2017

108.

3044-01

“Консультаційні послуги
для реалізації проекту
“Підтримка малих і середніх
підприємств”

2 000 000
євро

01.05.2014
–
30.06.2018

Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

(BMEL)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
Міністерство
економічного
співробітницт
ва та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через

Реципієнт

Бенефіціар

Державна установа “Центр
громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я
України”

Міністерство
здоров’я України

охорони

Міністерство фінансів України;
Державна навчально-наукова
установа “Академія фінансового
управління”

Міністерство
України

фінансів

Німецько-Український фонд (НУФ)

Міністерство
України

фінансів

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

109.

3208-01

Створення енергетичних
агентств в Україні

3 000 000
євро

01.01.2014
–
31.12.2017

110.

3294

Підтримка України в
управлінні надзвичайними
ситуаціями

13 000 000 01.03.2015
євро
–
28.02.2018

Донор

Федеральне
Міністерство
економічного
співробітницт
ва та
розвитку
(BMZ)
Німеччини /
Кредитну
установу для
відбудови
(KfW)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
довкілля,
охорони
природи та
безпеки
ядерних
реакторів
Німеччини
(BMUB)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через

Реципієнт

Державне
агентство
енергоефективності
енергозбереження України

Державна служба України
надзвичайних ситуацій;
Товариство Червоного Хреста
України

Бенефіціар

з Міністерство регіонального
та розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

з Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

111.

3307-01

Стипендіальна
програма 1 000 000 01.11.2014
німецької економіки для євро
–
України (Німецька програма
31.07.2018
стажування
для
представників бізнесу)

112.

3355

Сприяння
розвитку 14 000 000
соціальної інфраструктури ( євро
УФСІ V фаза 1 та 2)

01.12.2015
–
30.11.2018

Донор

Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку

Реципієнт

Бенефіціар

Міністерство
економічного Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
розвитку і торгівлі України

Міністерство соціальної політики Міністерство
соціальної
України
політики України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

113.

3364-01

Підтримка
реформи 6 000
децентралізації в Україні
євро

000 01.10.2015
–
30.09.2018

114.

3383

Консультаційний
фонд 2 500 000
впровадження реформ
євро

01.01.2015
–
31.12.2017

Донор

(BMZ)
Німеччини/К
редитну
установу для
відбудови
(KfW)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ)

Реципієнт

Бенефіціар

Міністерство
регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального
господарства
України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України;
Національне антикорупційне бюро
України;
Національне агентство України з
питань державної служби

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Національне антикорупційне
бюро України;
Національне
агентство
України з питань державної
служби

№
п/п

115.

Номер
Загальна
державно
вартість
ї
реєстрації
Назва проекту (програми)
проекту
(програм
и)
3387-01
Програма
підтримки 5 000 000
"зеленої"
модернізації євро
української економіки

116.

3411-01

Модернізація периметра ВП 2 109
"Южно-Українська АЕС"
євро

117.

3422

Створення
німецько- 1 800 000
українського
аграрного євро
демонстраційного
та
навчального центру

Термін
виконання

01.02.2014
–
30.06.2018

000 19.11.2015
–
30.11.2017

15.02.2016
–
31.12.2018

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Уряд
Міністерство економічного
Федеративної розвитку і торгівлі України
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ)

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
закордонних
справ
Німеччини

Державне підприємство
"Національна атомна
енергогенеруюча компанія
"Енергоатом", Відокремлений
підрозділ "Южно-Українська АЕС"

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне

Державна
наукова
установа
“Український науково-дослідний
інститут
прогнозування
та
випробування техніки і технологій
для
сільськогосподарського
виробництва
імені
Леоніда

Міністерство
аграрної
політики та продовольства
України;
Міністерство
освіти і науки України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

Термін
виконання

118.

3426

Розвиток
соціальної 50 700 000 01.02.2016
інфраструктури у зв’язку зі євро
–
збільшенням
кількості
31.12.2019
внутрішньо
переміщених
осіб в Україні

119.

3427

Зміцнення
спроможності 18 000 000 01.08.2015
українських територіальних євро
–
громад
до
прийняття
31.12.2019
внутрішньо
переміщених
осіб в Україні

Донор

Міністерство
продовольств
а
та
сільського
господарства
Німеччини
(BMEL)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини

Реципієнт

Бенефіціар

Громади,
органи
місцевого
самоврядування, місцеві органи
виконавчої влади та громадські
організації, які визначаються на
конкурсній основі

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Громади,
органи
місцевого
самоврядування, місцеві органи
виконавчої влади та громадські
організації, які визначаються на
конкурсній основі

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України,
Міністерство
соціальної
політики України

Погорілого”

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість

120.

3428

Інтегрований розвиток міст 5 850
в Україні
євро

121.

3432-01

Удосконалення
фізичного
Рівненської
електростанції

122.

3450

Підтримка
заповідних
Україні

Назва проекту (програми)

Термін
виконання

000 03.12.2015
–
31.12.2018

системи 1 847 000 19.11.2015
захисту євро
–
атомної
30.11.2017

природно- 14 000 000 01.05.2016
територій в євро
–
30.04.2022

Донор

(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співробітницт
ва
та
розвитку
Німеччини
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
закордонних
справ
Німеччини
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Кредитну
установу для
відбудови

Реципієнт

Вінницька
міська
Житомирська
міська
Полтавська
міська
Чернівецька міська рада

Бенефіціар

рада, Міністерство регіонального
рада, розвитку, будівництва та
рада, житлово-комунального
господарства України

Державне
підприємство Міністерство енергетики та
"Національна
атомна вугільної
промисловості
енергогенеруюча
компанія України
"Енергоатом",
Відокремлений
підрозділ "Рівненська АЕС"

Міністерство екології та природних Міністерство екології та
ресурсів України
природних ресурсів України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість

123.

3500

Посилення
можливостей 2 050 000, 01.01.2016
України у сфері цивільного 00 євро
–
захисту
31.12.2017

124.

3505

Підтримка
реалізації 512 000
німецького
фінансового євро
співробітництва з Україною

01.11.2016
–
01.11.2018

125.

3529

Надання
консультацій 1 140 533
Україні з питань аграрної євро
торгівлі – в рамках Угоди
про
поглиблену
та
всеохоплюючу зону вільної
торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та
Україною

01.01.2016
–
31.12.2018

Назва проекту (програми)

Термін
виконання

Донор

(KfW)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
закордонних
справ
Федеративної
Республіки
Німеччина
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
економічного
співроібітнцт
ва
та
розвитку
(BMZ)
Уряд
Федеративної
Республіки
Німеччина
через
Федеральне
Міністерство

Реципієнт

Бенефіціар

Державна прикордонна служба
України, її підрозділ: Окрема
комендатура
охорони
та
забезпечення ДПСУ (військова
частина 1498), Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Адміністрація
Державної
прикордонної
служби
України,
Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Міністерство фінансів України

Міністерство
України

фінансів

Міністерство аграрної політики та Міністерство
аграрної
продовольства України
політики та продовольства
України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

126.

3616

Заходи
підтримки 2 576 394
Федерального міністерства євро
внутрішніх
справ
Німеччини
на
користь
німецької
меншини
в
Україні

127.

3590

Підвищення інвестиційної
привабливості України та
конкурентоспроможності
регіонів

128.

3424

Обладнання для виявлення
радіаційних матеріалів і
радіоактивних
речовин,
захисту, знезаражування та
дозиметрії
для

01.04.2015
–
31.12.2018

Донор

Реципієнт

продовольств
а
та
сільського
господарства
Німеччини
(BMEL)
Уряд
Спілка об’єднань громадян “Рада Міністерство
Федеративної німців України”; благодійний фонд України
Республіки
“Товариство Розвитку”
Німеччина
через
Федеральне
міністерство
внутрішніх
справ
Німеччини
(BMІ)

Уряд Республіки Польща
01.06.2016- Уряд
Міністерство
економічного
31.12.2017
Республіки
розвитку і торгівлі України;
Польща через Міністерство
регіонального
Міністерство розвитку, будівництва та житловорозвитку
комунального
господарства
Республіки
України
Польща
Уряд Королівства Норвегія
6 657 878 03.07.2015
Мукачівський прикордонний загін
Уряд
норвезьких –
Державної прикордонної служби
Королівства
крон
31.12.2017
України (військова частина 2142)
Норвегія
через
Державне
3 600 000
польських
злотих

Бенефіціар

культури

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Державне агентство України
з
управління
зоною
відчуження

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Мукачівського
прикордонного
загону
Державної
прикордонної
служби України
129.

3575

Розробка
нормативних 977 600
документів верхнього рівня норвезьких
щодо забезпечення безпеки крон
при знятті з експлуатації
ядерних установок

130.

3576

Перегляд
нормативного 546 200
документа «Правила ядерної норвезьких
та радіаційної безпеки при крон
перевезенні радіоактивних
матеріалів»

131.

3577

Розробка
національного 621 400
нормативного
документа норвезьких
щодо радіаційної безпеки крон
при використанні джерел
іонізуючого
випромінювання

132.

2723-02

Розвиток органічного ринку
в Україні

5 000 000
швейцарсь

Донор

Реципієнт

управління
Норвегії
з
ядерної
та
радіаційної
безпеки
15.12.2016
Державна
інспекція
ядерного
Уряд
–
регулювання України
Королівства
31.12.2018
Норвегія
через
Норвезьке
агентство
з
радіаційного
захисту
15.12.2016
Державна
інспекція
ядерного
Уряд
–
регулювання України
Королівства
31.12.2018
Норвегія
через
Норвезьке
агентство
з
радіаційного
захисту
15.12.2016
Державна
інспекція
ядерного
Уряд
–
регулювання України
Королівства
31.12.2018
Норвегія
через
Норвезьке
агентство
з
радіаційного
захисту
Уряд Швейцарської Конфедерації
01.06.2012
Уряд
ТОВ “Органік стандарт”;
–
Швейцарсько Міжнародна громадська організація

Бенефіціар

Державна
ядерного
України

інспекція
регулювання

Державна
ядерного
України

інспекція
регулювання

Державна
ядерного
України

інспекція
регулювання

Міністерство аграрної
політики та продовольства

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

ких
франків

Донор

Реципієнт

31.12.2018

ї
Конфедерації
; Державний
секретаріат
Швейцарії з
економічних
питань

України

Уряд
Швейцарської
Конфедерації;
Державний
секретаріат
Швейцарії з
економічних
питань
(SECO)
Уряд
Швейцарсько
ї
Конфедерації
через
Швейцарську
агенцію
з
розвитку
і
співробітницт
ва

“Асоціація учасників
біовиробництва “БІОЛан Україна”;
Міжнародна благодійна організація
“Інформаційний центр “Зелене
досьє”; Установа “Федерація
органічного руху України”;
Львівська міська громадська
організація “Екотерра”; Громадська
спілка “Карпатський Смак”;
Громадська спілка “Органічна
Україна”; ТОВ “КЬЮС”; Сквирська
дослідницька станція органічного
виробництва ІАП НААН
Виконавчий комітет Вінницької
міської ради; Комунальне
підприємство Вінницької міської
ради “Вінницяміськтеплоенерго”

Державний професійно-технічний
навчальний заклад “Броварський
професійний ліцей”;
Дніпропетровське вище професійне
училище будівництва; Державний
навчальний заклад “Одеський
центр професійно-технічної
освіти”; Державний навчальний
заклад “Полтавське вище
міжрегіональне професійне

Міністерство освіти і науки
України

133.

2748-06

Проект з енергоефективності
в м. Вінниця

20 604 000
01.01.2015
швейцарськ –
их франків 31.12.2018

134.

3231

Державно-приватне
партнерство для поліпшення
санітарно-технічної освіти в
Україні

472 000
01.08.2014
швейцарськ –
их франків 31.07.2018

Бенефіціар

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Назва проекту (програми)

135.

3311

Електронне врядування
задля підзвітності влади та
участі громади (EGAP)

136.

3345

Створення системи
контролю за безпекою
харчових продуктів на
основі оцінки ризиків у
циклі виробництва та збуту
молочних продуктів

Термін
виконання

4 273 467
01.05.2015
швейцарськ –
их франків 31.03.2019

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

училище імені Героя Радянського
Союзу Бірюзова С.С.”; Вище
професійне училище № 22 м.Сарни;
Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту
Вінницька обласна державна
Державне агентство з питань
адміністрація; Волинська обласна
електронного
урядування
державна адміністрація;
України
Дніпропетровська обласна
державна адміністрація; Одеська
обласна державна адміністрація

Уряд
Швейцарсько
ї
Конфедерації
через
Швейцарську
агенцію
з
розвитку
і
співробітницт
ва
2 600 000
Уряд
Державна ветеринарна та
16.10.2015
швейцарськ –
Швейцарсько фітосанітарна служба України
их франків 31.12.2018
ї
Конфедерації
через
Державний
секретаріат з
економічних
питань
Швейцарії
Уряд Швеції

Державна ветеринарна та
фітосанітарна
служба
України

№
п/п

137.

Номер
Загальна
державно
вартість
ї
реєстрації
Назва проекту (програми)
проекту
(програм
и)
3075-01
Гендерне бюджетування в 46 625 844
Україні
шв. крон

Термін
виконання

12.11.2013
–
31.12.2018

138.

3240

Підтримка децентралізації в
Україні

31 750 000
шв. крон

08.09.2014
–
31.12.2017

139.

3403-01

Місцеве самоврядування та
верховенство права в
Україні

28 260 000
шв. крон

01.10.2014
–
31.12.2017

140.

3517

Пілотний проект – Детальна
розробка поводження
вилучених радіоактивних
джерел зі сховищ
колодязного типу в Україні

105 000
євро

15.11.2016
–
30.11.2018

Донор

Уряд
Королівства
Швеція через
Шведське
агентство з
міжнародного
розвитку
Уряд
Королівства
Швеція через
Шведське
агентство з
міжнародного
розвитку
Уряд
Королівства
Швеція через
Шведське
агентство з
міжнародного
розвитку
(Sida)
Уряд
Королівства
Швеція через
Шведський
орган з
радіаційної
безпеки
(SSM)

Реципієнт

Бенефіціар

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів
України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Державне спеціалізоване
підприємство “Київський
державний міжобласний
спеціальний комбінат”

Державне агентство України
з управління зоною
відчуження

№
п/п

141.

Номер
державно
ї
реєстрації
Назва проекту (програми)
проекту
(програм
и)
3533
Фізичний захист
Хмельницької АЕС

142.

3554

143.

3562

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” (початкова
фаза))
Підтримка електронного
урядування для
децентралізації в Україні
(EGOV4UKRAINE)

Загальна
вартість
Термін
виконання

207 919
євро

14.11.2016
–
30.08.2017

40 102 600
шведських
крон

01.10.2016
–
31.12.2017

54 000 000
шв.крон

01.11.2016
–
31.10.2020

Донор

Реципієнт

Уряд
Королівства
Швеція через
Шведське
Агентство з
радіаційної
безпеки
(SSM)
Уряд
Королівства
Швеція через
Шведське
агентство з
міжнародного
розвитку
(Sida)

Державне підприємство
“Національна атомна
енергогенеруюча компанія
“Енергоатом” (ДП “НАЕК
“Енергоатом”); Відокремлений
підрозділ “Хмельницька АЕС” (ВП
“ХАЕС”)

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Центри надання адміністративних
послуг, які будуть обиратись під
час реалізації проекту

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України

Уряд
Державне агентство з питань
Королівства
електронного урядування України
Швеція через
Шведське
агентство з
міжнародного
розвитку
(SIDA); Уряд
Естонії через
Міністерство
закордонних

Бенефіціар

Державне агентство з питань
електронного урядування
України

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

справ Естонії

144.

3260

Українсько-данський
енергетичний центр

15 000000
датських
крон

145.

3516-01

Надання підтримки у сферах 68 870
охорони здоров’я та
доларів
соціальних послуг
США

146.

3334-01

Розробка
робочої
документації
на
модернізацію Бортницької
станції очистки стічних вод

1 619 327 1
60
японських
ієн

Уряд Королівства Данія
01.01.2015
Уряд
Міністерство енергетики та
–
Королівства
вугільної промисловості України
31.08.2018
Данія через
Міністерство
закордонних
справ
Королівства
Данія
Уряд Турецької Республіки
07.11.2016
Уряд
Одеський національний медичний
–
Турецької
університет; Комунальний заклад
06.11.2017
Республіки
“Біляївська центральна районна
через
лікарня”
Одеської
області;
Турецьке
“Біляївський
районний
центр
агентство зі
первинної
медико-санітарної
співробітницт допомоги” Одеської області
ва та
координації
(ТІКА)
Уряд Японії
01.11.2015
Уряд Японії ПАТ “АК “Київводоканал”
–
через
28.12.2017
Японське
агентство

Міністерство енергетики та
вугільної промисловості
України

Одеська обласна державна
адміністрація

Виконавчий
орган
Київської
міської
ради
(Київська міська державна
адміністрація)

№
п/п

Номер
державно
ї
реєстрації
проекту
(програм
и)

Загальна
вартість
Термін
виконання

Назва проекту (програми)

у рамках реалізації проекту
«Реконструкція
споруд
очистки
стічних
каналізаційних
вод
і
будівництво технологічної
лінії по обробці та утилізації
осадів Бортницької станції
аерації»
Радник
для
Міністра 20 000 000
фінансів України
японських
ієн

Реципієнт

Бенефіціар

міжнародног
о
співробітниц
тва

147.

3344-01

148.

3368

Створення
Національної
інфраструктури
геопросторових даних в
Україні

149.

3619

Проект розвитку потенціалу 115
058 26.12.2016
суспільного
мовника
в 880
–
Україні
японських 21.12.2017
ієн

325 818
720
японських
ієн

Донор

21.01.2016
–
21.01.2018

04.09.2015
–
15.09.2017

Уряд Японії
через
Японське
агентство
міжнародног
о
співробітниц
тва
Уряд Японії
через
Японське
агентство
міжнародног
о
співробітниц
тва
Уряд Японії
через
Японське
агентство
міжнародног
о
співробітниц
тва

Міністерство фінансів України

Міністерство
України

фінансів

Державне підприємство “Центр Державна служба України з
Державного земельного кадастру”
питань геодезії, картографії
та кадастру

ПАТ
«Національна
суспільна Державний
комітет
телерадіокомпанія України»
телебачення
і
радіомовлення України

№
п/п

150.

151.

Номер
Загальна
державно
вартість
ї
реєстрації
Назва проекту (програми)
проекту
(програм
и)
3624
Підтримка згуртування та 965 125
розвитку громад, що зазнали дол. США
наслідків
конфлікту
на
Донбасі

3451

Термін
виконання

20.03.2017
–
19.03.2018

Донор

Реципієнт

Уряд Японії Громади, що зазнали наслідків
через
конфлікту на Донбасі
Японське
агентство
міжнародног
о
співробітниц
тва
Уряд Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії
Підтримка
введення
в 325 000
11.03.2016
Уряд
Державне
спеціалізоване
експлуатацію, ліцензування фунтів
–
Сполученого підприємство
“Центральне
та
управління стерлінгів
31.03.2019
Королівства
підприємство з поводження з
централізованим сховищем
Великобрита радіоактивними відходами» (ДСП
відпрацьованих
джерел
нії
та “ЦППРВ”)
іонізуючого
Північної
випромінювання (ЦСВДІВ)
Ірландії через
Департамент
енергетики та
зміни клімату
Сполученого
Королівства
Великобрита
нії
та
Північної
Ірландії
(DECC), який
діє
через
компанію
Black&Veatch
International
Ltd.

Бенефіціар

Донецька
обласна
військово-цивільна
адміністрація
Луганська
обласна
військово-цивільна
адміністрація

Державне
агентство
України з управління зоною
відчуження

