
 

Інформація щодо проектів МТД, що реалізуються на території 
Дніпропетровської області та бенефіціаром яких виступає 

облдержадміністрація 
(станом на 11.04.2019) 

 

На сьогоднішній день на території Дніпропетровської області на стадії реалізації 

знаходяться 22 проекти міжнародної технічної та фінансової допомоги.  

Донорами проектів виступають Уряд США (8 проектів), Уряд Німеччини 

(4 проекти), Європейський Союз (5 проектів), Уряд Канади (1 проект), 

Уряд Швейцарської Конфедерації (1 проект), Європейський банк реконструкції та розвитку 

(1 проект), НЕФКО (1 проект), ООН (1 проект). 
Основні напрями, за якими отримується міжнародна технічна допомога: охорона 

навколишнього середовища; вдосконалення регуляторної політики; поліпшення 
інвестиційного клімату; модернізація муніципальної інфраструктури і транспорту; 
підтримка сільського господарства; охорона здоров’я, підтримка та сприяння підвищенню 
професійності незалежних засобів масової інформації в Україні, підтримка внутрішньо-
переміщених осіб, розширення економічних можливостей людей з інвалідністю, поліпшення 
якості надання комунальних та адміністративних послуг, а також сприяння розвитку 
співробітництва між громадами. 

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації проводиться збір 
проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги, що реалізуються на території 
Дніпропетровської області.  

На сьогоднішній день Дніпропетровська облдержадміністрація виступає бенефіціаром 

3 проектів МТД: 

“Енергозберігаючий проект у трьох громадських закладах, міській котельні та 

вуличному освітленні у м. Першотравенськ” (донором виступає Північна Екологічна 

Фінансова Корпорація НЕФКО); 

“Розвиток молочного бізнесу в Україні” (донором виступає Уряд Канади через 

Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади); 

“Правова інфраструктура енергоефективності: Дніпропетровськ” (донором виступає 

Європейський банк реконструкції та розвитку). 
Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 
№ 153 (зі змінами), облдержадміністрація до 30 чиста місяця, що настає за звітним, 
направляє інформацію про результати поточного/заключного моніторингу діючих проектів 
міжнародної технічної допомоги, за якими Дніпропетровська облдержадміністрація є 
бенефіціаром. 

З метою підвищення ефективності залучення додаткових ресурсів МТД до 
Дніпропетровської області та оперативного реагування на оголошення про збір проектних 
заявок від організацій-донорів відділом по роботі з суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності управління з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації проводиться постійний моніторинг актуальних 
програм МТД та оприлюднених організаціями-грантодавцями конкурсів. 
 

 

Для отримання додаткової інформації звертайтесь на електронну адресу: 
vshprajdun@adm.dp.gov.ua 

 

Департамент економічного розвитку 

Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
 

 


