
55,49%
$1 716,43 МЛН

$3 093 МЛН 12

Вибірка

Відсоток вибірки

Кінцевий рік
Портфель

54,5%
€926,49 МЛН

€1 701 МЛН 8

14,01%
€700,98 МЛН

€5 004 МЛН 24

3

1

25,23%
€52,35 МЛН

66,67%
€200 МЛН

€207,5 МЛН

€300 МЛН

Кількість
проектів
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Показники вибірки станом на 31.12.2020

Євратом

Удосконалено нормативно-правову базу щодо співробітництва 
з МФО

17.06.2020 Кабінетом Міністрів України прийнято 
ініційовану Мінфіном постанову КМУ № 497 «Про 
затвердження Порядку повернення неналежно витрачених 
коштів та невикористаної частини гранту Європейського 
Союзу, що надаються для реалізації проектів у рамках 
спільних операційних програм прикордонного 
співробітництва Європейського інструменту сусідства
2014 – 2020» 

Збільшено “absorption capacity” – щорічне освоєння коштів на 
реалізацію проєктів МФО (через спеціальний та загальний фонд 
бюджету і гарантії) 

млн
грн

2018 2019 2020

2020

2020 2022

2025

15 462,79 16 782,13

28 588,79
Унормовано питання реалізації проектів та звітування з 
використанням механізму отримання коштів позики для 
фінансування державного бюджету за результатами 
досягнення відповідних індикаторів

Оптимізовано звітування в рамках реалізації Проектів з 
метою зменшення навантаження на відповідальних 
виконавців Проектів  

Вдосконалено процедуру визначення показників 
результативності інвестиційних Проектів та звітування 
щодо їх досягнення 

Уточнено процедуру підписання внутрішніх договорів, 
необхідних для реалізації інвестиційних Проектів                                                                                                                                                                                 

Інші досягнення                                

Проведено щорічний додатковий відбір аудиторів
та тренінги за усіма програмами прикордонного 
співробітництва за участі України

Взято участь в опрацюванні нормативно-правових актів 
щодо вдосконалення законодавства з питань гуманітарної 
допомоги

Успішно завершено 8 проектів та започатковано 3 проекти 
міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром яких є 
Міністерство Фінансів
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Підписані угоди за проектами

Додаткове фінансування для проекту 
«Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України»

Додаткове фінансування проекту «Поліпшення 
охорони здоров’я на службі у людей»

Друге додаткове фінансування, спрямоване на 
подолання наслідків пандемії COVID-19, для 
проекту «Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України»

$150
МЛН

Закупівля верстатів КРС та покращення 
ефективності для АТ «Укргазвидобування»

Розвиток транс'європейської транспортної мережі
ДП «Укравтодор»    

€450
МЛН

€51,85
МЛН

Житло для 
внутрішньо-переміщених осіб

€25,5
МЛН

$135
МЛН

$300
МЛН

Програма з відновлення 
України

Міський громадський 
транспорт ІІ

Енергоефективність 
громадських будівель в Україні

Логістична мережа (Модернізація та 
цифровізація Укрпошти) АТ «Укрпошта» 

Логістична мережа
та Сільське відділення АТ «Укрпошта» 

€340
МЛН

€200
МЛН

€300
МЛН

€30
МЛН

€63
МЛН

Східна Україна: 
возз'єднання, відновлення 
та відродження

$100
МЛН

€100
МЛН

Кредити Гранти

Підписано Рамкову Угоду між Урядом України та Урядом 
ФРН про фінансове співробітництво (асигнування 2012– 
2019 рр.), якою передбачено надання пільгових кредитних 
ресурсів та грантів

€214,6
МЛН

€38,9
МЛН

Підписано Угоду про внесок між Україною та ЄБРР щодо 
участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства 
з енергоефективності та довкілля, що забезпечило 
продовження терміну участі України у Фонді Е5Р до 2029 
року з метою завершення діючих проектів та ініціювання 
і реалізації нових муніципальних проектів в сфері 
енергоефективності та захисту довкілля



Кредит Грант

Набуття чинності 18 спільних із МФО угод 
на загальну суму

Підписання 12 спільних із МФО угод на загальну суму

$1 445
МЛН

€347
МЛН

€3,9
МЛН Грантові кошти

Зокрема щодо проектів

$490
МЛН

€2 031,85
МЛН

Перша та Друга позики 
на політику розвитку в 
сфері економічного 
відновлення (2 DPLs 
(Development Policy 
Loans))

Екстрене реагування
на COVID-19 та 
вакцинація в Україні

Удосконалення вищої 
освіти в Україні заради 
результатів

Встановлення гібридних 
систем з виробництва 
електроенергії в ПрАТ 
«Укргідроенерго» (МБРР 
та ФЧТ)

«Другий проект з 
енергоефективності»

$350
МЛН

Додаткове фінансування 
для протидії COVID-19 в 
рамках Проекту доступу 
до довготермінового 
фінансування 

$100
МЛН2Х

Розвиток ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». 
Реконструкція льотної зони № 2 

€270
МЛН

$90
МЛН

$200
МЛН

$150
МЛН

$205
МЛН

Рефінансування 
енергоефективності для 
українських підприємств через 
банківський сектор – Фонд 
розвитку підприємництва (ФРП ІІІ)

Підвищення ефективності 
передачі електроенергії 
(Модернізація підстанцій) ІІ

Енергоефективність 
у громадах

Муніципальна програма захисту 
клімату ІІ (м. Чернівці) –
Стадія 2 

€7
МЛН

€0,4
МЛН

€32,5
МЛН

€0,5
МЛН

€25,5
МЛН

€1
МЛН

€12
МЛН

€2
МЛН

Прийняття постанови «Про затвердження Порядку організації проведення перевірок законності та правомірності 
витрат, понесених головним партнером/партнерами (резидентами) в рамках реалізації проектів за спільними 
операційними програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020»

Прийняття наказу про організацію проведення спільної перевірки

Проведення перевірки

Направлення звіту про проведення перевірки

Спільно з Державною аудиторською службою України проведення  перевірок  проектів  
в рамках програм прикордонного співробітництва ЄІС 2014-2020, зокрема за програмою 
«Україна-Польща-Білорусь 2014-2020»:

Посилення моніторингу виконання проектів 
МФО шляхом аналізу досягнення показників 
результативності за участі МФО

Унормування питання офіційного 
перекладу угод МФО з метою скорочення 
терміну набрання ними чинності 

Вдосконалення підходів до визначення 
розміру і виду майнового забезпечення за 
залученими позиками (кредитами) МФО

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ПРОЕКТІВ
2021 – план


