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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»     

Піврічний/річний/закл
ючний (зазначити 
необхідне)

Річний

Період звітування 01.01.2022 – 30.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне 
міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини 
(BMZ) та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) 
ГмбХ

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Реципієнт Міністерство фінансів України

Міністерство економіки України
Міністерство енергетики України
Державна установа «Відкриті публічні фінанси»

Номер реєстраційної 
картки проекту

№4168-04

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати 
реалізації проекту 
(програми) в 
кількісних та/або 
якісних показниках

 Протягом звітного періоду (Мінфін):

здійснено закупівлю 38 ноутбуків для забезпечення організації 
віддалених робочих місць співробітникам Міністерства фінансів 
України.

Протягом звітного періоду (Мінекономіки):

Вдосконалення цифрових і юридичних передумов для поширення 
ініціатив прозорості, сприяння підвищення ефективності та прозорості 
Міністерства для зміцнення ефективного управління державними 
фінансами

Протягом звітного періоду (Міненерго):

- надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів на 
виконання Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних 
галузях»; - розроблення електронної системи подання та публічної 
частини національного порталу ІПВГ України (онлайн платформа ІПВГ); 
- підтримка діяльності національного секретаріату ІПВГ. 01.12.2022 
опубліковано звіт ІПВГ за 2020 р. який охоплює 10 видобувних галузей 
України (галузі видобування нафти та газу, кам’яного вугілля, руд заліза, 
титану, марганцю, глин вогнетривких, глин тугоплавких, піску 
кварцового, каміння будівельного) та галузі транспортування нафти та 
природного газу. На засіданнях Багатосторонньої групи ІПВГ погоджено 
Технічне завдання незалежному адміністратору на підготовку Звіту ІПВГ 
за 2021 рік, схвалено кандидатуру Незалежного адміністратора з 
підготовки Звіту ІПВГ за 2021 рік -ТОВ «Еренст енд Янг Аудиторські 
послуги», погоджено Звіт ІПВГ за 2021 рік. З червня по вересень 2022 
року проведено 3 тренінги для компаній по використанню Порталу, 
зокрема про нові можливості у заповнені звітних форм. У жовтні 2022 
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року проведено Стратегічну сесію з розвитку Порталу ІПВГ в Україні. 
Продовжується робота щодо узгодження з ДПС і Держгеонадра 
протоколів обміну даними для підготовки щорічного звіту ІПВГ. 
Підготовлено пропозиції Міжнародному секретаріату ІПВГ стосовно 
електронного обміну інформацією.

Протягом звітного періоду (Державна установа «Відкриті публічні 
фінанси»):

Удосконалення прозорості системи управління державними фінансами

Посилання на інтернет-
ресурси, де розміщено 
інформацію про 
результати реалізації 
проекту (програми) та 
інші матеріали або 
документи, розроблені 
в рамках проекту 
(програми)

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-v-kompetencii-
minfinu

https://eiti.gov.ua/  ; https://eiti.org.ua/  ;; 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69368 

Загальна сума 
витрачених під час 
реалізації проекту 
(програми) коштів 
міжнародної технічної 
допомоги на кінець 
звітного періоду (за 
наявності),
у тому числі за 
категоріями:

Допомога безпосередньо у вигляді коштів не надходила.

послуги з організації 
тренінгів, навчання, 
опитування, 
інформаційні кампанії

Проведено навчання на 6 онлайн-курсах: бізнес-аналіз у ІТ, проектний 
менеджмент у ІТ і на спеціалізовані технічні теми для співробітників ДУ 
«ВПФ».

консультаційні послуги -

Обладнання Мінфін:
ноутбуки Lenovo в кількості 38 шт.

будівельні, ремонтні 
роботи, технічний 
нагляд

-

адміністративні 
витрати виконавця

-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-v-kompetencii-minfinu
https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-v-kompetencii-minfinu
https://eiti.gov.ua/
https://eiti.org.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69368
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Кількісні та/або якісні 
критерії 

результативності 
проекту (програми)

Заплановані 
результати на 

кінець звітного 
періоду

Фактичні результати на кінець звітного періоду

За Мінекономіки

Створення необхідних
нормативних, 
технічних та
інституційних умов для
ефективної роботи
Прозорро.Продажі.

Покращення
функціональності 
та
користування
цифровими
технологіями 
ініціатив
прозорості 
публічних
фінансів.
Додаткова 
розробка для
вдосконалення 
модулів
Прозорро.Продажі.
Популяризація
публічних онлайн
ресурсів інформації 
про
використання 
онлайн
аукціонів в Україні 
та
підтримка
популяризації
Прозорро.Продажі.
Маркетингові
активності з
дослідження
користувацького
досвіду при
використанні 
системи
електронних 
аукціонів
Прозорро.Продажі 
її
користувачами

Зростання показників системи. 
За період 01.01.2022-31.12.2022 загальний дохід, 
отриманий системою, становить 10,1 млрд грн ($ 
275,64 млн) у тому числі дохід від аукціонів за 
такими напрямками: приватизація: 2,8 млрд грн ($ 
77,05 млн); фонд гарантування вкладів: 1,5 млрд 
грн ($ 41,53 млн); комерційні торги: 161,5 млн грн 
($ 4,42 млн.); майно банкрутів: 0,9 млрд грн ($ 
23,72млн); інше майно: 4,6 млрд грн ($ 126,55 
млн); оренда: 86,9 млн грн ($ 2,38 млн.).

За Міненерго

Діяльність 
консультантів з 
впровадження ІПВГ в 
Україні

Координація 
роботи 
зацікавлених сторін 
стосовно 
впровадження 

Проведено 6 засідань Багатосторонньої групи 
ІПВГ, затверджено Технічне завдання 
незалежному адміністратору на підготовку звіту 
ІПВГ за 2021 рік, затверджено робочий план на 
2022 рік, погоджено Звіт ІПВГ за 2021 рік та ін. У 
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ІПВГ в Україні лютому 2022 р. проведено онлайн конференцію 
«Роль ініціативи прозорості видобувних галузей у 
трансформації енергетики України» на якій 
обговорювався Звіт ІПВГ за 2020 рік. 
Опубліковано Звіт про прогрес за 2021 рік, 
проведено низку онлайн заходів за участі 
громадських організацій, компаній та центральних 
органів виконавчої влади. Проведено дослідження 
щодо можливостей адаптації ІПВГ до умов війни в 
Україні, інформація про яке опублікована на сайті 
(www.eiti.org.ua )

Юридичні консультації 
з розробки нових та 
внесення змін до 
чинних нормативно-
правових актів у сфері 
забезпечення 
прозорості у 
видобувних галузях

Підготовка 
нормативно-
правових актів на 
виконання Закону 
України від 16 
.12.2021 № 1974 – 
IX «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
забезпечення 
прозорості у 
видобувних 
галузях»

Підготовлено проєкт наказу Міненерго про 
внесення змін до Положення про багатосторонню 
групу з імплементації ІПВГ, затвердженого 
наказом Міненерго від 08.09.2020 № 858. За 
результатами опрацювання зауважень і пропозицій 
громадських організацій (Асоціація 
«ЕнергоТранспарентність», ГО «Нова енергія», ГО 
«Діксі груп»). доопрацьований проєкт наказу буде 
надіслано на повторне погодження центральним 
органам виконавчої влади та установам

Запровадження 
електронної системи 
звітності

Розроблення 
електронної 
системи подання 
звітності (MVP) 
національного 
порталу ІПВГ 
України («онлайн-
платформи»)

Наказом Міненерго від 03.02.2021 № 5-аг «Про 
прийняття на баланс та впровадження 
«Електронної системи подання та аналізу звітності 
ІПВГ» електронну систему подання звітності 
прийнято на баланс Міністерства енергетики 
України. У 2022 році за результатами дослідної 
експлуатації модифіковано Електронну систему 
звітності ІПВГ. На засіданні Багатосторонньої 
групи ІПВГ від 07.12.2022 погоджено План дій із 
забезпечення функціонування «Електронної 
системи подання та аналізу звітності ІПВГ» 
(Порталу ІПВГ) на 2023-2025 р.р

За державною установою «Відкриті публічні фінанси»

Підвищення 
кваліфікації 
співробітників ДУ 
«ВПФ» в напрямках 
управління проектом 
та бізнес-аналізу, а 
також технічних 
напрямках.

Навчання на 6 
онлайн-курсах: 
бізнес-аналіз у ІТ, 
проектний 
менеджмент у ІТ і 
на спеціалізовані 
технічні теми для 
співробітників 
ДУ «ВПФ»

Зобов’язання виконані вчасно та якісно.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Проект мав позитивний вплив
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5. Проблемні питання та/або пропозиції
Проблемні питання Міненерго:

Робота в умовах військового стану в Україні та обмежених фінансових ресурсів.
Суттєве зменшення обсягів державного фінансування на підготовку звіту ІПВГ за 2021 рік.
Оплата роботи хостингу Порталу ІПВГ у 2022 -2023 р.р.
Продовжити на наступні 3 роки співробітництво з Німецьким Товариством Міжнародного
співробітництва (GIZ) ГмбХ, стосовно реалізації Ініціативи прозорості видобувних галузей,
зокрема впровадження Порталу ІПВГ на наступні 3 роки в рамках проєкту “Good Governance
trough GovTech and Transparency” або інших енергетичних проєктів.

Заступник Міністра з питань 
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації
Міністерства фінансів України   Олександр ГРУБІЯН


