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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту (програми)  

«Радник для Міністра фіансів України»                                              

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

Річний

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

Партнер з розвитку Уряд Японії через Японське агентство 
міжнародного співробітництва

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Реципієнт Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної картки проекту 3344-06 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати реалізації проекту 
(програми) в кількісних та/або якісних 
показниках 

Програма забезпечує Уряд України 
технічною допомогою (через Міністерство 
фінансів України) у секторі управління 
державними банками з метою підвищення 
ефективності у реалізації реформи 
управління державними банками України, у 
тому числі через надання технічної 
допомоги по роботі з непрацюючими 
кредитами державних банків у рамках 
оновлених «Засад стратегічного 
реформування державного банківського 
сектору (стратегічні принципи)», схвалених 
на засіданні Кабінету Міністрів України від 
02.09.2020р., та постанови Кабінету 
Міністрів України №281 від 15.04.2020р. 
«Про затвердження критеріїв та умов 
визначення банками, в яких державі 
належать 75 і більше відсотків статутного 
капіталу, заходів з управління проблемними 
активами».
Також приймається  регулярна участь у 
засіданнях спеціального незалежного 
комітету (СНК) по роботі з непрацюючими 
кредитами при Раді з фінансової 
стабільності, на яких відбувається 
обговорення  плану дій  щодо реалізації 
непрацюючих кредитів державних банків.
Зокрема, 21.12.2022 та 23.12.2022 було взято 
участь у засіданні СНК, на якому  відбулося 
обговорення презентації  найбільших кейсів 
з реструктуризації за 2022 рік  Укргазбанку 
та Укрексімбанку, відповідно. 
Програмою ведеться комунікація із 
бенефіціаром щодо розширення сфер 



надання міжнародної технічної допомоги. 
Попереднім результатом комунікації стала 
зустріч між Міністервом фінансів України 
(Заступником Міністра фінансів Ольгою 
Зиковою та Урядовим уповноваженим з 
питань управління державним боргом 
Юрієм Буцою) та Джайка (JICA) 
(Генеральним директором Близького Сходу 
та Європи Хідекі Мацунага та іншими 
представниками), яка відбулась 09.12.2022 
року, та була присвячена, зокрема,  
продовженню підтримки функціонування 
Уряду України через надання прямого 
бюджетного фінансування, питанням 
соціальної та гуманітарної допомоги 
громадянам України, переміщеним 
внаслідок повномасштабного вторгнення рф, 
та сусіднім приймаючим країнам (Молдові 
та Польщі); підготовки плану допомоги 
Україні у  питаннях відновлення та 
реконструкції; розширенню підтримки для 
підготовки до зимового періоду; 
потенційного розширення переліку проектів 
JICA.
Водночас, Програмою планується 
організація та проведення тренінгів для 
співробітників Департаменту фінансової 
політики у частині роботи з непрацюючими 
кредитами та у частині технічної підтримки 
у процесі проведення приватизації 
державних банків за участю міжнародних 
експертів. 

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

http://www.jica.go.jp 

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

34 870  000 японських йен

послуги з організації тренінгів, навчання, 
опитування, інформаційні кампанії

12 078 000 японських йен 

консультаційні послуги відсутні
обладнання відсутні
будівельні, ремонтні роботи, технічний 
нагляд

відсутні

адміністративні витрати виконавця 11 797 580 японських йен

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

http://www.jica.go.jp/


Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проекту 

(програми)

Заплановані результати на 
кінець звітного періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

Надання консультацій щодо 
реалізації плану дій по 
реалізації непрацюючих 
кредитів державних банків 
України

Участь у засіданнях Робочої 
групи з питань 
функціонування фінансової 
системи, її реформування та 
розвитку при Національній 
раді з відновлення України 
від наслідків війни щодо 
діяльності зазначеної групи 
у травні – липні 2022р., а 
саме участь у зустрічах 
підгрупи: банківська 
система та ринок 
небанківських фінансових 
послуг. 

Зустрічі підгрупи: 
банківська система та 
ринок небанківських 
фінансових послуг 
відбулися:
- 18 травня 2022р
- 25 травня 2022р.- 
була зроблена Презентація 
від Програми «Радник для 
Міністра фіансів України» 
щодо реалізації реформ 
банківського сектору;
- 1 червня 2022р.
- 8 червня 2022р.
21 та 23 грудня 2022  було 
взято участь у засіданні 
СНК, на якому  відбулося 
обговорення презентації 
 найбільших кейсів з 
реструктуризації за 2022 
рік  Укргазбанку та 
Укрексімбанку, 
відповідно.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
Зобов’язання Програми вважаються виконаними у частині надання техіного та 
фінансового забезпечення, надання  консультації щодо реалізації плану дій по роботі з 
непрацюючими кредитами державних банків України та забезпечення  реформування  
державного банківського сектору  у відповідності до оновлених «Засад реформування 
державного банківського сектору України», зокрема постанови Кабінету Міністрів 
Укарїни №281 від 15.04.2020 «Про затвердження  критеріїв  та умов визначення банками, в 
яких державі належить 75 і більше відсотків статутного капіталу, заходів  з управління  
проблемними активами», а  також низки інших програмних документів.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Існує ризик  відтермінування проведення ряду заходів Програми, зокрема щодо організації 
та проведення тренінгових програм для співробітників Міністерства фінансів України 
(Департамент фінансової політики) через вимушені обмеження, введені внаслідок 
повномасштабного вторгнення рф на територію України. 

Заступник Міністра фінансів України 
з питань європейської інтеграції                                         Юрій ДРАГАНЧУК


