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Додаток

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

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

Піврічний/річний/заключний 
(зазначити необхідне)

Річний

Період звітування 2021 рік
1. Вихідні дані проекту (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 проекту 4168-04

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

04.06.2021 Держаудитслужба отримала статус 
реципієнта Проєкту.

Протягом звітного періоду реалізувались узгоджені 
заходи щодо інституційних спроможностей 
Держаудитслужби по відношенню до комунікацій.

Представники Держаудитслужби брали участь у 
засіданнях Координаційної робочої групи Проєкту.

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

dasu.gov.ua/attachments/e1e1f27a-73b7-45d8-9b0d-
b5e72846cace_Меморандум_GIZ.pdf

https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/2392

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

107 326,97 гривень

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, інформаційні 
кампанії

–

консультаційні послуги –

обладнання вебкамера Logitech PTZ Pro 2 (2 шт.);
екшн-камера GoPro HERO 10 Black 
(2 шт.);
сканер IRIScan Desk 5 Pro. A3 (1 шт.)

будівельні, ремонтні роботи, технічний –

https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/2392
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нагляд

адміністративні витрати виконавця –
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проекту (програми)

Заплановані результати 
на кінець звітного 

періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

Зміцнення інституційних 
спроможностей Держаудитслужби по 
відношенню до комунікацій

Для посилення 
інституційної 
спроможності 
Держаудитслужби у 
сфері комунікацій 
проведення навчальних 
занять (тренінгів)  для 
працівників  
Держаудитслужби та її 
міжрегіональних 
територіальних органів 
з розвитку 
комунікативних 
навичок.

8 працівників 
Держаудитслужби та її 
міжрегіональних 
територіальних органів 
взяли участь у навчаннях 
з таких модулів:
робота зі ЗМІ;
антикризові комунікації;
цифрові комунікації;
статті, оголошення, 
виступи, прес-релізи;
підготовка звітів та 
досліджень;
внутрішні комунікації;
встановлення діалогу.

4. Проблемні питання та/або пропозиції
Поглиблення співробітництва з Проєктом для посилення інституційної спроможності 
Держаудитслужби.

Відповідальна особа ________________
(підпис)

І.В. Тихомирова
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта ________________
(підпис)

О.Г. Шкуропат
(ініціали та прізвище)


