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                                                                                                Додаток 

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного / заключного моніторингу

проекту (програми) «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»
                                            (повне найменування проєкту (програми))

Піврічний / річний / заключний (зазначити 
необхідне)

Річний

Період звітування 2022 рік
1. Вихідні дані проєкту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки 
Німеччина через Федеральне 
міністерство економічного 
співробітництва та розвитку (BMZ)

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Реципієнт Державна аудиторська служба 

України
Номер реєстраційної картки проєкту 4168-04

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

Протягом звітного періоду 
реалізувалися узгоджені заходи щодо 
інституційних спроможностей 
Держаудитслужби стосовно до 
управління персоналом.

Працівникам Держаудитслужби 
надано підтримку у вигляді 
консультацій психолога

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

https://dasu.gov.ua/

https://www.facebook.com/DASU2016/

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

За звітний період кошти міжнародної 
технічної допомоги для 
Держаудитслужби не витрачалися

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги -

обладнання -

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд -

адміністративні витрати виконавця -
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проєкту (програми)

Заплановані 
результати на кінець 

звітного періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

https://dasu.gov.ua/
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Зміцнення інституційний 

спроможностей Держаудитслужби 
стосовно до управління персоналом

Для посилення
інституційної
спроможності

Держаудитслужби у
сфері управління 

персоналом
проведення 
навчальних

заходів (тренінгів) для
працівників

Держаудитслужби 

Працівники Департаменту 
роботи з персоналом та 

організаційного розвитку 
Держаудитслужби взяли 

участь у таких воркшопах:
HR огляд. Що і як 

відбувається у сфері 
сьогодні;

виклики для HR. Сесія – 
брейншторм;

культура організації. Роль 
HR у побудові культури;
психологічна стійкість 

(загальні поняття);
психологічна стійкість, 

практикум;
онбординг та адаптація;
навчання та розвиток;
управління талантами;
внутрішні комунікації;

бренд роботодавця;
управління ефективністю;
HR майбутнє Державної 

аудиторської служби 
України

Надання психологічної підтримки 
працівникам Держаудитслужби

Для надання 
психологічної 

підтримки 
працівникам 

Держаудитслужби 
організація 

консультацій 
психолога

Працівникам 
Держаудитслужби надано 

підтримку у вигляді 
консультацій психолога 

4. Проблемні питання та/або пропозиції
Продовження співробітництва із Проєктом для посилення інституційної спроможності 
Держаудитслужби

Відповідальна особа ________________
(підпис)

І.В. Тихомирова
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта ________________
(підпис)

Ю.В. Солянік
(ініціали та прізвище)
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{Додаток 3 в редакції Постанов КМ № 623 від 04.07.2012, № 745 від 14.08.2019, № 942 від 
09.10.2020}


