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РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу

проекту «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»     

Піврічний/річний/закл
ючний (зазначити 
необхідне)

річний

Період звітування 2022
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Федеративної Республіки Німеччина* через Федеральне 
міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини 
(BMZ) та Німецьке товариство міжнародного співробітницва (GIZ) ГмбХ

Бенефіціар Міністерство фінансів України
Реципієнт Міністерство фінансів України
Номер реєстраційної 
картки проекту

4168-03

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

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

 Протягом звітного періоду реалізовувались узгоджені заходи:

- у Міністерстві фінансів України 1 грудня завершив роботу 
експерт з міжнародних комунікацій;

- було проведено в онлайн форматі 6 (кожен день по 2 год.) 
тренінгів «Лідерство – рівні можливості», у яких взяли участь 
працівники Мінфіну;

- продовжено контракт з мовною школою щодо курсів англійської 
та французької мови для працівників Мінфіну та ДПС.

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

http://gogov.org.ua/

http://mof.gov.ua/

http://www.nusta.edu.ua/

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

Допомога у вигляді коштів не надходила

послуги з організації 
тренінгів, навчання, 
опитування, 

-

http://gogov.org.ua/
http://www.nusta.edu.ua/
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інформаційні кампанії

консультаційні послуги Експерт з міжнародних комунікацій

обладнання -

будівельні, ремонтні 
роботи, технічний 
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

Висвітлення 
міжнародної співпраці 
Міністерства фінансів 
України

Підготовлено 
релізи
про міжнародну
співпрацю, 
здійснено 
переклад на 
іноземну мову

- підготовлено 116 релізів про міжнародну 
співпрацю Міністерства фінансів, зокрема про 
зустрічі Міністра фінансів України Сергія Марченка 
з партнерами та фінансову підтримку;
- здійснено 126 перекладів релізів з української на 
англійську для англомовної версії сайту;
- написано 149 постів для англомовної сторінки в 
LinkedIn та 112 постів для англомовного Twitter.;
- організовано більше 15 коментарів та інтерв’ю 
Міністра фінансів України для міжнародних медіа. 
- зроблено 5 розсилок іноземним партнерам з 
головними новинами Міністерства;
- забезпечено створення новинних розсилок 
міжнародним партнерам та організація інтерв’ю, 
коментарів й інших матеріалів для медіа.

Підтримка Концепції, 
схваленої Кабінетом 
Міністрів України 
щодо навчання за 
дуальною формою 

Набуття 
практичного 
досвіду 
застосування 
компетентностей 
та адаптації в 
умовах реальної 
професійної 
діяльності

- 30 студентів-учасників проекту дуальної 
освіти склали присягу держслужбовця (випускники 
Державного податкового університету).

Покращення 
обізнаності щодо 
питання лідертсва, 
його сутності та ролі в 
державному управлінні

Тренінги для 
працівників 
апарату Мінфіну

Проведено навчання (тренінг) Київською Школою 
Економіки на тему: «Лідерство – рівні можливості» 
для працівників апарату Мінфіну, в якому взяло 
участь 70 осіб. 

Набуття англомовної 
компетентності як 
комплексного явища 
серед працівників 
Мінфіну та ДПС

Заняття в мовній 
школі та
підвищення рівня 
англомовної 
компетентності з-
поміж 
працівників 

Продовжено контракт з мовною школою щодо 
курсів англійської мови для працівників Мінфіну та 
ДПС.
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Мінфіну і ДПС

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)
- налагоджено співпрацю та комунікацію між Мінфіном та іншими реципієнтами Проекту під час 
реалізації запланованих етапів програми;
- закладено фундамент щодо розвитку розвитку системи дуальної освіти;
- реалізовано ініціативи щодо міжнародної комунікації.

5. Проблемні питання та/або пропозиції
Напрацювання, здійсненні під час виконання проекту слугуватимуть джерелом підвищення 

комунікаційної та інституційної спроможності Мінфіну.

Державний секретар
Міністерства фінансів України Дмитро САМОНЕНКО


