Додаток 6
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації
проєкту (програми) «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки
реформ в Україні – Команди підтримки реформ»
1. Вихідні дані проекту (програми)
Донор
Європейський банк
реконструкції та розвитку
Виконавець
Громадська спілка «Фонд
підтримки реформ в Україні»
Реципієнт
Громадська спілка «Фонд
підтримки реформ в Україні»
Бенефіціар
Міністерство інфраструктури
України
Номер реєстраційної картки проекту
3671-02
Запланована і фактична дата початку реалізації проекту
(програми) та завершення
Кошторисна вартість
Інформація про наглядові ради та експертні групи,
утворені для супроводження діяльності за проектом
(програмою) у разі, коли таке супроводження
передбачається проектом (програмою)

01.08.2017-01.03.2020
5 107 500,00 євро
Наглядові/експертні ради не
передбачено

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Команда підтримки реформ Міністерства інфраструктури України
Узагальнені результати впровадження проекту
Надано сприяння імплементації
(програми)
ключових реформ при МІУ й
формуванню нового покоління
орієнтованих на реформи громадян
України, які будуть мотивовані
працювати на державній службі й
підтримувати процеси змін та
модернізації української влади на
всіх рівнях.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної
технічної допомоги під час реалізації проекту
726 192,56 євро
(програми) на кінець звітного періоду (за
наявності),
у тому числі за категоріями:
послуги з організації тренінгів, навчання,
опитування, інформаційні кампанії
консультаційні послуги
703 024,82 євро
Обладнання

12 251,07 євро

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

-

адміністративні витрати виконавця, відрядження і
проживання
Проблемні питання

10 916,67 євро
відсутні

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
Кількісні та/або якісні
Заплановані
Фактичні результати на кінець звітного
критерії
результати на кінець
періоду
результативності
звітного періоду
проекту (програми) на
кінець звітного періоду
1. Реформа залізничної Допомога в розробці й 1. Надано допомогу в розробці
галузі
прийнятті
законопроектів
«Про
залізничний
законопроекту "Про
транспорт України» (реєстр. №№, 7316,
залізничний
9512 та 1196-1), а також в обговоренні їх
транспорт України".
з Комітетом Верховної Ради України з
Допомога у перегляді питань транспорту та інфраструктури,
системи
організації співпраці між зацікавленими
тарифоутворення у
сторонами, обговоренні та експертній
залізничній галузі та
оцінці пропозицій членів Комітету
розрахунку тарифної
Верховної Ради України з питань
бази.
транспорту та інфраструктури України,
Удосконалення
членів
ЄБА, АСС, представників
процесів надання
профспілкових
організацій,
в
послуг у галузі,
обговоренні та експертній оцінці
залучення інвестицій
зауважень
центральних
органів
у залізничний сектор. виконавчої влади, надання рекомендацій
Підтримка у створенні щодо зауважень до законопроєктів
залізничної
вказаних
зацікавлених
сторін,
адміністрації.
включаючи з питань відповідності праву
Підтримка
ЄС, а також в проведенні та організації
запровадження
круглих
столів,
семінарів
та
концепції надання
конференцій, просуванні та поясненні
послуг суспільно
лібералізації
ринку
залізничних
важливих перевезень
перевезень.
пасажирів
2. Підготовлено дорожню карту щодо
залізничним
впровадження підзаконних нормативнотранспортом.
правових актів, інституційних та
організаційних дій, які необхідно
змінити
та
удосконалити
після
прийняття нового Закону України «Про
залізничний транспорт України». Триває
підготовка та обговорення проектів
підзаконних нормативно-правових актів
для імплементації законопроекту.
3. Надано допомогу у розробці проектів
нормативно-правових актів з метою
реалізації проекту електронного квитка
у приміському залізничному сполученні.
4. Взято участь у розробленні проекту
положення про систему управління
безпекою руху поїздів на підприємствах
залізничного транспорту України.
5. Надано допомогу у розробленні змін
до Положення про порядок вивчення та
перевірку знань нормативно правових
актів з безпеки руху поїздів та
маневрової
роботи
працівниками
залізничного транспорту України.

6. Надано допомогу в розробленні
проектів законів «Про мультимодальні
перевезення» та «Про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв’язку з
прийняттям Закону України «Про
мультимодальні
перевезення»,
які
розроблено на виконання Угоди про
асоціацію.
7. Надано рекомендації з розробки
проекту закону щодо внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо
фінансування
суспільно-важливих
пасажирських перевезень.
8. Розроблено проєкт Закону України
«Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо покращення
адміністрування окремих податків і
зборів», щодо розширення переліку
приміщень або території, які не
відносяться до поняття «акцизний
склад»; виключення з переліку доходів,
отриманих нерезидентом із джерелом їх
походження з України, членських
внесків до міжнародних організацій;
встановлення
нульової
ставки
оподаткування для постачання послуг з
внутрішнього перевезення пасажирів і
багажу залізничним транспортом та
звільнення від оподаткування земель
залізничного транспорту, а також
супровідні документи для реєстрації у
Верховній Раді України зазначеного
проєкту.
9. Надано підтримку у розробленні
проекту постанови Кабінету Міністрів
України
щодо
зміни
процедури
отримання компенсації за пільгове
перевезення пасажирів залізничним
транспортом.
10. Надано експертну допомогу у
розробці наказу Мінінфраструктури та
постанови Кабінету Міністрів України
щодо дерегуляції вагонного компоненту
в тарифі на вантажні перевезення.
11. Надано експертні коментарі та
пропозиції щодо проекту постанови
Кабінету Міністрів України та наказу
Мінінфраструктури щодо щорічної
автоматичної індексації тарифів на
вантажні перевезення відповідно до
індексу цін виробників промислової
продукції.
12. Опрацьовано проект Політики
державної
власності
щодо
АТ

«Укрзалізниця», Стратегії розвитку АТ
«Укрзалізниця» на 2019-2023 роки та
надано пропозиції щодо обов’язковості
включення
до
проектів
вимог
законодавства ЄС щодо розділення
діяльності
з
управління
інфраструктурою
та
перевізної
діяльності, забезпечення прозорості
фінансових
потоків
всередині
АТ “Укрзалізниця”.
13.
Надано
рекомендації
щодо
підвищення
відповідальності
та
прозорості
під
час
прийняття
управлінських рішень, зокрема шляхом:
завершення
структурної
реформи
АТ
“Укрзалізниця”:
забезпечення
відокремлення
оператора
інфраструктури від вантажних та
пасажирських перевізників.
14.
Здійснено
аналіз
існуючого
законодавства з питань формування
тарифів на перевезення; підготовлено
висновки та пропозиції щодо оптимізації
та раціоналізації витрат на пасажирські
перевезення;
здійснено
підготовку
пропозицій щодо зміни ціноутворення
відповідно до фактичної структури
витрат, тарифних моделей відповідно до
права Європейського Союзу (модель
надання
послуг
з
доступу
до
інфраструктури).
15. Розроблено проект методики
розрахунку та формування тарифів
відповідно до актів Європейського
Союзу, передбачених Угодою про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом,
Європейським
співтовариством
з
атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони (далі – Угодо
про асоціацію), які Україна зобов’язана
імплементувати; надано допомогу у
розрахунку плати за доступ до
інфраструктури
залізничного
транспорту загального користування
стратегічного значення.
16. Здійснено підготовку пропозицій
щодо зміни визначення порядку
визначення малодіяльних станцій.
17. Надано експертні висновки та
пропозиції, здійснено аналіз досвіду
Європейського Союзу, обговорення
повноважень,
порядку
створення
регулятора на ринку залізничних

перевезень, а також надано пропозиції та
рекомендації щодо:
інституційних та управлінських змін
(структурні суб'єктні перетворення
органів
державної
влади,
АТ
«Укрзалізниця» та юридичних осіб);
проведення аналізу витрат за кожним
видом діяльності АТ «Укрзалізниця»,
зміни відображення доходів і витрат
останнього;
визначення (та передача) об'єктів
інфраструктури
відповідному
відокремленому підрозділу (менеджеру
інфраструктури) відповідно до норм
права ЄС;
розділення
діяльності
АТ
«Укрзалізниця» в частині управління
інфраструктурою
та
перевізною
діяльністю.
18. Здійснюється розробка нової моделі
організації та фінансування соціально
важливих пасажирських перевезень
залізницею,
що
передбачає
впровадження
контрактної
форми
взаємовідносин
перевізників
з
місцевими органами виконавчої влади
(відповідно до норм Європейського
Союзу, зокрема Регламенту (ЄС)
№
1370/2007
Європейського
Парламенту і Ради). Здійснено аналіз
потенційних
джерел
фінансування
соціально
важливих
пасажирських
перевезень
залізницею.
Надано
допомогу
в залученні технічної
допомоги для запровадження пілотного
проекту з модернізації регіональних
пасажирських перевезень у пілотних
регіонах
(Дніпропетровській
та
Запорізькій
областях).
Залучено
міжнародних експертів для розробки
техніко-економічного
обґрунтування
проекту
(спільно
з
експертами
Мінінфраструктури, АТ «Укрзалізниця»
та
відповідними
заінтересованими
особами).
Надається
експертна
підтримка та консультації при розробці
попереднього
техніко-економічного
обґрунтування організації нової моделі
соціально
важливих
пасажирських
перевезень залізницею, оцінюються
умови, механізми та порядок досягнення
фінансової стійкості при запровадженні
соціально важливих перевезень.

19.Надано допомогу Мінінфраструктури
в підготовці проектів, передбачених в
Національній транспортний стратегії, а
саме:
проведено оцінку пропозицій щодо
необхідності та можливостей оновлення
рухомого складу (локомотивів);
проведено консультації та обговорення з
зацікавленими сторонами планів з
оновлення рухомого складу;
надано
рекомендації
щодо
запропонованих
фінансових
та
юридичних умов оновлення рухомого
складу (локомотивів);
надано експертну підтримку при
залученні технічної допомоги проектів
електрифікації, оновлення рухомого
складу;
надано експертну підтримку при
складанні плану дій Уряду щодо
інвестиційних
проєктів
у
сфері
залізничного транспорту, включаючи з
оновлення вагонного парку, планів
будівництва
мультимодальних
та
логістичних центрів, електрифікації,
високошвидкісного
залізничного
сполучення Київ-Одеса-Львів.
20. Взято участь у створенні та роботі
робочої
групи
з
розвитку
високошвидкісного
залізничного
сполучення Одеса-Київ-Львів-ЄС.
21. Надано допомогу в розробці Плану
заходів з реформування залізничного
транспорту,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2019 р. № 1411-р
та Концепції державної політики по
досягненню цілі 8.1. «Українські
пасажири та вантажовідправники мають
доступ до якісної, безпечної залізниці»
Програми діяльності Кабінету Міністрів
України та плану реалізації цієї
політики.
22. Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про
утворення міжвідомчої робочої групи з
питань розвитку залізничних вокзальних
комплексів на умовах державноприватного партнерства. Проведено
роботу щодо залучення коштів для
впровадження
проекту
концесії
залізничних вокзалів, а саме:
проведено
аналіз
спільно
з
Мінінфраструктури
та

АТ «Укрзалізниця» щодо визначення
переліку залізничних вокзалів для
модернізації їх за допомогою механізмів
державно-приватного партнерства;
проведено
обговорення
з
Мінінфраструктури
та
АТ
«Укрзалізниця»
та
міжнародними
фінансовими
організаціями
щодо
доцільності здійснення модернізації
залізничних вокзалів за допомогою
механізмів
державно-приватного
партнерства;
проведено переговори та залучено
фінансування
для
розробки
попереднього
техніко-економічного
обґрунтування модернізації залізничних
вокзалів за допомогою механізмів
державно-приватного партнерства;
підготовлено, разом з АТ «Укрзалізниця
та
Мінінфраструктури,
технічні
завдання
для
консультантів,
які
здійснюють підготовку попереднього
техніко-економічного
обґрунтування
модернізації залізничних вокзалів за
допомогою
механізмів
державноприватного
партнерства,
зокрема
концесії;
супроводжується робота з розробки
попереднього
техніко-економічного
обґрунтування проекту, проаналізовано
попередню редакцію звіту та надано
пропозиції та зауваження до нього,
обговорено їх з АТ «Укрзалізниця»,
Мінінфраструктури, IFC та іншими
заінтересованими особами.
23. Надано підтримку для введення в дію
сервісу продажу квитків через мережу
Інтернет для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення.
24. Надано підтримку у реалізації
експериментального проекту щодо
допуску приватних локомотивів до
роботи окремими маршрутами на
залізничних
коліях
загального
користування: утворено робочу групу з
експериментального доступу приватних
локомотивів на малодіяльні залізничні
колії загального користування та
розроблено дорожню карту з вказаного
експериментального доступу; прийнято
постанову Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1043 «Про
реалізацію експериментального проекту
щодо допуску приватних локомотивів до

2. Реформа дорожньої
галузі

роботи окремими маршрутами на
залізничних
коліях
загального
користування»; Надано допомогу у
розробленні Тимчасового положення
про порядок допуску приватних
локомотивів до роботи окремими
маршрутами на залізничних коліях
загального користування.
Підтримка
1. Надано допомогу в розробці та
впровадження
супроводженні законопроєктів «Про
системи
внесення змін до деяких законодавчих
автоматичного
актів України щодо окремих питань
габаритно-вагового
здійснення
габаритно-вагового
контролю.
контролю» (прийнято, №54-IX від
Допомога у розробці
11.09.2019) та «Про внесення змін до
та прийнятті
Бюджетного кодексу України щодо
законопроектів у
джерел
формування
державного
галузі автомобільного дорожнього фонду» (прийнято, №74-IX
транспорту, що
від 12.09.2019).
відповідають вимогам 2. Надано допомогу в розробці та
ЄС.
супроводженні
проєкту
постанови
Сприяння
Кабінету Міністрів України «Деякі
трансформації
питання
фіксації
порушень
системи управління
законодавства
про
автомобільний
дорожнім
транспорт» (прийнято, № 1174 від
господарством та
27.12.2019).
дорожніми роботами
3.
Надано експертну допомогу
(реструктуризація
Мінінфраструктури при запровадженні
державного
пілотного
проєкту
автоматичного
монополіста ПАТ
габаритно-вагового контролю (WiMДАК «Автомобільні
комплексів) на під’їздах до міста Києва:
дороги України»).
- Надано допомогу в створенні та
Сприяння
координації
робочої
групи
із
покращенню процесів
залученням
експертів
та послуг у дорожній
Мінінфраструктури,
Укравтодору,
та автомобільній
Укртрансбезпеки, Світового банку та
сферах, залучення
інших
заінтересованих
сторін;
інвестицій.
проведено ряд презентацій та
обговорень
концепції
пілотного
проєкту;
- Проаналізовано організаційні аспекти
запровадження
WiM-комплексів,
обґрунтовано їх необхідну кількість,
розроблено відповідні критерії та
пропозиції до місць розміщення їх
спеціальних конструкцій, створено
інтерактивну карту розміщення;
- Надано
супровід
розроблення
концепції дизайну для різних
технічних
варіантів
реалізації
інтегрованого
рішення
інтелектуальних
транспортних
систем на автомобільних дорогах
спільно з експертами Sweroad;

Надано
супровід
тендеру
на
закупівлю
та
встановлення
обладнання
WiM-комплексів
в
рамках проєкту Світового Банку;
- Надано супровід під час встановлення
підрядником
пілотних
WiMкомплексів, а також їх запуску в
режимі
конфігурування
та
первинного збирання даних (контракт
підписано 26.12.2018);
- Ініційовано
процедуру
оцінку
відповідності встановлених WiMкомплексів вимогам Технічного
регламенту;
підготовлено
пакет
необхідної технічної документації
для оцінки відповідності.
4. Надано
допомогу
Мінінфраструктури у розробці та
супроводженні законопроєктів:
- «Про внесення змін до деяких законів
України щодо управління безпекою
автомобільних доріг» (прийнято,
№ 200-IX від 17.10.2019);
- «Про внесення змін до деяких законів
України щодо приведення їх у
відповідність
із
законодавством
Європейського Союзу у сфері
перевезення небезпечних вантажів»
(зареєстровано
№ 1193-1
від
20.09.2019);
- «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у сфері
безпеки
експлуатації
колісних
транспортних засобів відповідно до
вимог Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони» (публічне
обговорення,
погодження
з
центральними органами виконавчої
влади).
- «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
врегулювання
ринку
послуг
автомобільного транспорту в Україні
з метою приведення їх у відповідність
з актом Європейського Союзу»
(публічне обговорення, погодження з
центральними органами виконавчої
влади);
- «Про
врегулювання
ринку
транспортних
послуг,
шляхом
-

введення
прозорих
механізмів
фінансування соціально важливих
пасажирських перевезень, з метою
наближення законодавства України
до права Європейського Союзу».
5. Надано допомогу в розробці
підзаконних нормативно-правових актів
щодо
управління
безпекою
автомобільних доріг:
- Наказ
Мінінфраструктури
«Про
затвердження змін до випуску 69
«Автомобільний
транспорт»
Довідника
кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників»;
- Постанова
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження Порядку
підтвердження кваліфікації осіб, які
проводять аудит та перевірку безпеки
автомобільних доріг»;
- Наказ
Мінінфраструктури
«Про
затвердження Вимог до програм
підвищення кваліфікації осіб, які
здійснюють аудит та перевірку
безпеки автомобільних доріг»;
- Наказ
Мінінфраструктури
«Про
затвердження
Порядку
ведення,
надання відомостей з реєстру
аудиторів безпеки автомобільних
доріг, включення до та виключення з
реєстру
аудиторів
безпеки
автомобільних доріг»;
- Наказ
Мінінфраструктури
«Про
затвердження Порядку виявлення
аварійно-небезпечних ділянок та
місць
концентрації
дорожньотранспортних пригод».
6. Надано допомогу в розробці
проєкту наказу Мінінфраструктури
«Про
затвердження
Порядку
підтвердження
професійної
компетентності водіїв транспортних
засобів
для
надання послуг з
перевезення пасажирів і вантажів».
7. Запроваджено електронний ресурс
«Відкритий реєстр професійних водіїв,
які здійснюють перевезення пасажирів
та вантажів» (розроблено технічне
завдання, інструкції для усіх категорій
користувачів, надано супровід запуску
реєстру тощо).
8. Обґрунтовано
необхідність
комплексної перевірки діяльності ПАТ
ДАК «Автомобільні дороги України» з

метою
подальшої
реорганізації
підприємства, розроблено технічного
завдання для консультанта та здійснено
технічне супроводження тендеру із
закупівлі відповідних консультаційних
послуг. Проаналізовано результати
комплексної перевірки, дана оцінка
стратегії розвитку вказаної компанії.
Розроблено
рекомендації
щодо
подальшого реформування ПАТ ДАК
«Автомобільні дороги України», з
метою
зміцнення
інституційного
потенціалу та сприяння реформуванню
дорожньої галузі.
9. Надано допомогу в розробці та
супроводженні законопроєктів щодо:
- впровадження
автоматизованої
системи обліку оплати проїзду в
міському пасажирському транспорті
(прийнято,
№ 1812-VIII
від
17.01.2017);
- будівництва
та
експлуатації
автомобільних доріг (прийнято,
№ 2304-VIII від 27.02.2018);
- запровадження середньострокового
планування розвитку і утримання
автомобільних доріг (прийнято, №
283-IX від 12.11.2019, та № 282-IX
від 12.11.2019)
- участі інженера-консультанта у
реалізації будівельних проектів;
- впровадження електронних квитків
на автомобільному транспорті;
- мультимодальних перевезень;
- врегулювання діяльності з надання
послуг перевезень пасажирів на
таксі.
10. Надано допомогу в розробці
проєктів наказів Мінінфраструктури
щодо:
- затвердження змін до Порядку
підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів,
діяльність
яких
пов’язана з наданням послуг
автомобільного транспорту;
- затвердження змін до Положення
про робочий час і час відпочинку
водіїв
колісних
транспортних
засобів
11. Здійснено аналіз поточного стану
управління дорожньої галузі, визначені
шляхи
децентралізації
управління
дорогами загального користування,
надано сприяння в реалізації реформи та

передачі
дорогами
загального
користування місцевого значення до
сфери управління обласних державних
адміністрацій.
12. Надано допомогу в розробці та
супроводженні
проєктів
постанов
Кабінету Міністрів України щодо:
- проведення контролю якості робіт з
нового будівництва, реконструкції
та ремонту автомобільних доріг
загального користування (прийнято,
№ 846 від 8.11.2017);
- затвердження Державної цільової
економічної програми розвитку
автомобільних доріг на 2018-2022 р.
(прийнято, № 382 від 21.03.2018);
- затвердження Державної програми
підвищення
рівня
безпеки
дорожнього руху в Україні на період
до 2020 р. (прийнято, № 435 від
25.04.2018);
- затвердження Порядку спрямування
коштів державного дорожнього
фонду (прийнято, № 1085 від
20.12.2017);
- удосконалення Правил надання
послуг
пасажирського
автомобільного
транспорту
(прийнято, № 812 від 25.10.2017);
- надання водіям таксі права рухатись
смугою для руху маршрутних
транспортних засобів;
13. Надано допомогу в створенні
технічних вимог до Порталу відкритих
даних в інфраструктурі «Прозора
інфраструктура».
14. Розпочато роботу над підготовкою
проєкту
Обсерваторії
безпеки
дорожнього руху в Україні.
15. Розроблено
пропозиції
до
Методичних рекомендацій зі складання
тендерної документації на закупівлю
робіт з проектування, будівництва (нове
будівництво, капітальний ремонт та
реконструкція) та послуг з поточного
ремонту і експлуатаційного утримання
автомобільних
доріг
загального
користування, а також до Методики
щодо визначення вартості дорожніх
робіт.
16. Надано супровід розробки моделі
програми для пілотного проєкту
концесій
на
будівництво
та

3. Реформа морської
галузі

Допомога у виконанні
зобов’язань України
як
держави-члена
Міжнародної морської
організації
(щодо
обов'язкових правил
безпеки та охорони
морського
середовища).
Допомога у створенні
Державної
служби
морського
та
річкового транспорту
України
(Морської
адміністрації).
Сприяння
зміні
системи
управління
морською галуззю корпоратизація
ДП «АМПУ».
Допомога у розробці
та
затвердженні
галузевих
нормативних актів, як
то
Методики
розрахунку розмірів
ставок
портових
зборів та Порядку та
умов
укладання
договорів, на підставі
яких
здійснюється
компенсація
інвестицій, внесених
суб’єктами
господарювання
в
стратегічні
об’єкти
портової
інфраструктури.

експлуатацію автомобільних доріг
разом з експертами Світового банку:
- проаналізовано
підходи
до
фінансування, потенційні джерела
доходів та існуючі концесійні
моделі;
- узгоджено етапи проєкту державноприватного
партнерства
з
реконструкції
та
утримання
автомобільних доріг загального
користування державного значення;
взято участь у визначенні критеріїв
відбору та аналізу пілотних проєктів з
метою їх структурування в рамках
програми робіт, а також у визначенні
обсягу робіт юридичних консультантів).
1.Надано підтримку в підготовці до
успішного
проходження
аудиту
Міжнародної морської організації в
червні 2018 року, а також в роботі над
планом коригуючих дій за результатами
проходження аудиту. Надано підтримку
Мінінфраструктури в реалізації Плану
коригуючих дій.
2.Надано допомогу в утворенні та
забезпеченні функціонування Державної
служби
морського
та
річкового
транспорту
України
(Морської
адміністрації,
постанова
Кабінету
Міністрів України від 06 вересня 2017 р.
№ 1095 "Про утворення Державної
служби
морського
та
річкового
транспорту України", функціонування
якої відбулося з 01.08.2018 р.)
3.
Залучено
до
співробітництва
міжнародних
бельгійських
консультантів
навчального центру
порту Антверпен - APEC у галузі
проектів концесії портів, надання
консалтингових послуг, а також з
тренінгових програм по різних напрямах
портової діяльності.
4.Надано
допомогу
в
розробці
документів, передбачених нормами
Закону України «Про морські порти
України»:
- проєкту
Методики
розрахунку
розмірів ставок портових зборів;
- проєкту Порядку та умов укладання
договорів,
на
підставі
яких
здійснюється компенсація інвестицій,
внесених суб’єктами господарювання
в стратегічні
об’єкти
портової
інфраструктури.

Покращення процесів
та послуг у морському
секторі,
залучення
інвестицій у сектор
шляхом
реалізації
проєктів
державноприватного
партнерства.
Прийняття
законодавчих
актів,
спрямованих
на
регулювання морської
галузі (забезпечення
сталого фінансування
галузі,
фінансове
забезпечення
функціонування
Морської
Адміністрації,
розмежування
функцій
капітанів
портів).

5. Надано допомогу в розробці
технічного
завдання
(TOR)
для
впровадження
корпоративного
управління АМПУ, а також в розробці
проєкту ЗУ «Про корпоратизацію
Адміністрації
морських
портів
України», фінальну версію якого було
опубліковано
на
веб-сайті
Мінінфраструктури для обговорення за
встановленою
процедурою,
триває
опрацювання
пропозицій
за
результатами обговорення, погодження
з заінтересованими органами та ЦОВВ.
6. Надано підтримку в реалізації
концесійного проєкту в ДП «МТП
«Южний», а саме:
- проведено переговори та залучено
фінансування для розробки пре-ТЕО;
- підготовлено технічне завдання (TOR)
для консультантів для пре-ТЕО;
- створено робочу групу з реалізації
даного проєкту в Мінінфраструктури;
- затверджено пре-ТЕО робочою
групою;
- розроблено концептуальну записку;
- затверджено концептуальну записку з
реалізації проєкту робочою групою;
проведено
детальний
аналіз
концептуальної записки концесійного
проєкту в морському порту "Южний" із
залученням представників Міністерства
економічного розвитку та Міністерства
фінансів, з наданням пропозицій для
подальшого
опрацювання
концептуальної записки згідно з новим
концесійним законодавством.
7. Надано підтримку в реалізації проєкту
оцінки ефективності діяльності ДП
«Білгород-Дністровський МТП», а саме:
- проведено переговори та залучено
фінансування для розробки пре-ТЕО;
- підготовлено технічне завдання (TOR)
для консультантів для пре-ТЕО;
- створено робочу групу з реалізації
даного проєкту в Мінінфраструктури;
- здійснено аналіз пре-ТЕО з питань
оцінки ефективності діяльності порту,
розробленого консультантами;
- внесення змін до пре-ТЕО з питань
оцінки ефективності роботи БілгородДністровського
порту
на
основі
зауважень, наданих посадовими особами
Білгород-Дністровської
філії
ДП
«АМПУ»
та
ДП
«Білгород-

Дністровський морський торговельний
порт»;
- здійснено юридичний аналіз та
підготовка висновку з питання обліку
основних засобів на балансі ДП
«Білгород-Дністровський
МТП»
(розгляд можливості передачі, продажу
такого майна з метою закриття боргів
підприємства);
проаналізовано
можливість запровадження процедури
санації підприємства.
8. Надано підтримку в реалізації
концесійного
проєкту
в
ДП
«Бердянський морський торговельний
порт», а саме:
- проведено переговори та залучено
фінансування для розробки пре-ТЕО;
- проведено співпрацю з консультантами
щодо розроблення технічного завдання
(TOR) та першого проміжного звіту
щодо пре-ТЕО реалізації можливого
проєкту концесії, проведена зустріч та
обговорення
із
заінтересованими
сторонами;
- наразі триває створення робочої групи
з
реалізації
даного
проєкту
в
Мінінфраструктури.
9. Надано підтримку в реалізації проєкту
концесії пасажирського комплексу
морському порту Одеса, а саме:
- проведено переговори та залучено
фінансування для розробки пре-ТЕО;
- підготовлено технічне завдання (TOR)
для консультантів для пре-ТЕО;
- наразі триває створення робочої групи
з
реалізації
даного
проєкту
в
Мінінфраструктури.
10.
Надано
підтримку
Мінінфраструктури
в
розробці
постанови Кабінету Міністрів України
по
затвердженню
Технічного
регламенту морського обладнання з
метою
імплементації
відповідної
Директиви Європейського Парламенту
та Ради Європейського Союзу від 23
липня 2014 року № 2014/90/ЄС про
морське обладнання і скасування
Директиви Ради Європейського Союзу
№ 96/98/ЄС
(спрямований на
підвищення безпеки на морі та
запобігання забрудненню) та направлено
до заінтересованих ЦОВВ.

11. Надано допомогу у розробці
законодавчих актів, спрямованих на
регулювання морської галузі:
щодо
забезпечення
сталого
фінансування галузі - започаткування
спецфонду для безперебійної та
відповідної
роботи
Морської
адміністрації - розроблено проєкт ЗУ
«Про внесення змін до Бюджетного
Кодексу України щодо створення
Державного морського та річкового
транспортного фонду»;
- розроблено проєкт ЗУ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України (щодо розмежування функцій з
реалізації державної політики у сфері
безпеки мореплавства та посилення
адміністративної відповідальності за
правопорушення у сфері морського та
річкового
транспорту)»
щодо
розмежування
функцій
капітанів
морських
портів
та
державних
інспекторів відповідно до європейської
практики, збільшення адміністративних
штрафів
за
правопорушення
на
морському та річковому транспорті, а
також надання Мінінфраструктури
функції з регулювання відносин,
пов’язаних з врегулюванням ринку
послуг з морського буксирування;
- розроблено проєкт ЗУ «Про надання
адміністративних
послуг у сферах
морського та річкового транспорту» щодо узаконення та підвищення
прозорості адміністративних послуг у
сфері
морського
та
річкового
транспорту;
- розроблено Правила контролю суден з
метою
забезпечення
безпеки
мореплавства та Порядку оформлення
приходу суден у морський порт, надання
дозволу на вихід суден у море та
оформлення виходу суден із морського
порту.
12. Розроблено початкову редакцію
проєкту ЗУ «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо імплементації актів Європейського
Союзу в галузі морського транспорту»
(щодо імплементації директив та
Регламентів
Євросоюзу
в
сфері
морського транспорту, що включені до
Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським співтовариством
з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, якою
передбачено імплементація ряду актів
ЄС в сфері морського транспорту).
3. Реформа галузі
внутрішніх водних
шляхів

Допомога у розробці
та
схваленні
законопроекту «Про
внутрішні
водні
шляхи».
Покращення процесів
та послуг у секторі
ВВТ,
залучення
інвестицій у сектор.

1. Надано допомогу в перегляді
існуючого проекту закону «Про
внутрішній водний транспорт», надано
пропозиції з урахуванням зауважень
заінтересованих сторін та кращих
світових практик. Переглянуто і
доопрацьовано законопроєкт «Про
внутрішній
водний
транспорт»
(реєстраційний
номер
2475а-д).
Оновлений проєкт зареєстрований у
Верховній Раді під номером 1182-1-д та
розглянуто в ключових комітетах ВРУ.
Наразі опрацьовуються зауваження
комітетів ВРУ, центральних органів
виконавчої влади та інші з метою
врахування прийнятних зауважень після
проведення
першого
читання.
Законопроєкт 1182-1-д включений до
порядку денного поточної сесії ВРУ.
2. Розроблено перелік актів, необхідних
для
імплементації
директив
та
регламентів ЄС у галузі внутрішнього
водного транспорту, а також перелік
підзаконних актів, прийняття яких
передбачається нормами законопроекту.
3. Проведено місію Берегової Охорони
США та підготовлено висновки щодо
оцінки плану дій на випадок аварійного
розливу нафти на річці Дніпро.
4. Здійснюється координація роботи
експертів
проєкту
«Сприяння
транспортного розвитку річки Дніпро»
(Dnipro
Development
Initiative),
розроблено та презентовано спільні
звіти
щодо
ефективності
функціонування внутрішнього водного
транспорту.
5. Здійснюється координація взаємодії з
WaterTechHolland,
напрацьовано
пропозиції
щодо
розвитку
інфраструктури внутрішнього водного
транспорту, заплановано спільні заходи.
6.Проведено низку досліджень щодо
стану інфраструктури та судноплавних
шлюзів зокрема, а також щодо обсягу
перевезень, розвитку вантажної бази та
потреб
для
розвитку перевезень
внутрішнім водним транспортом.

7.Надано сприяння Мінінфраструктури
у розробці та затвердженні Кабінетом
Міністрів
України
Стратегії
імплементації положень директив ЄС та
правил
у
галузі
морського
та
внутрішнього
водного
транспорту
("дорожня карта"), яка включає План дій
щодо виконання положень директив та
регламентів ЄС у сфері міжнародного
морського та внутрішнього водного
транспорту.
8.Надано допомогу в розробці Плану
заходів з імплементації Директиви
2017/2397/ЄС
Європейського
Парламенту та Ради від 12.12.2017 про
визнання професійної кваліфікації у
сфері внутрішнього судноплавства та
скасування Директив 91/672/ЄЕС та
96/50/ЄС. Імплементація положень
зазначеної директиви до законодавства
України створює умови для видачі
кваліфікаційних
посвідчень
членів
екіпажу суден внутрішнього плавання
європейського
зразка.
Отримання
відповідного
посвідчення
надає
можливість безперешкодно працювати
на судах, які курсують внутрішніми
водними шляхами ЄС.
9. Розроблено оновлену редакцію
Положення про річкову інформаційну
службу на внутрішніх водних шляхах
України (з метою імплементації
положень
Директиви
2005/44/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 7
вересня 2005 р. про гармонізовані
річкові інформаційні служби
на
внутрішніх
водних
шляхах
Співтовариства).
В
оновленому
положенні запроваджуються спільні
вимоги та технічні умови застосування
інформаційних послуг на різних водних
шляхах. Таким чином, відбувається
уніфікація умов та стандартів надання
річкових інформаційних послуг на
внутрішніх водних шляхах України та
ЄС. Узгодження вимог функціонування
української річкової інформаційної
системи з вимогами стандартів ЄС
напряму передбачено Національною
транспортною стратегією України на
період до 2030 року та включено до
проекту Плану заходів на 2019-2021
роки.

10.У якості тимчасових заходів та для
забезпечення можливості безпечного
сполучення
внутрішніми
водними
шляхами та сталого функціонування
інфраструктури,
функції
з
гідрографічного
та
навігаційного
забезпечення на внутрішніх водних
шляхах
виконуються
ДУ
«Держгідрографія», функції з підтримки
габаритів суднового ходу на внутрішніх
водних
шляхах
забезпечуються
відокремленим
структурним
підрозділом державного підприємства
«Адміністрація
морських
портів
України» філією «Днопоглиблювальний
флот»,
головний
центр
річкової
інформаційної служби України також
включено до складу філії ДП «АМПУ».
11. Розроблено модель фінансування
інфраструктури внутрішнього водного
транспорту. У законопроекті «Про
внутрішній
водний
транспорт»
визначено джерела фінансування витрат
на утримання, ремонт та реконструкцію
судноплавних гідротехнічних споруд за
рахунок
власника
(власників)
гідроелектростанцій;
передбачено
впровадження провідних практик ЄС
щодо звільнення суден від плати за
шлюзування;
визначено
умови
звільнення від сплати в морських портах
портових зборів для суден, що
здійснюють перевезення внутрішніми
водними шляхами; визначено джерела
компенсації
інвестицій,
внесених
суб’єктами
господарювання
у
стратегічні об’єкти інфраструктури
річкових водних шляхів; передбачено
звільнення від сплати за піднімання
ферм
мостів;
впровадження
автоматичного
обліку
річкових
перевезень.
12. Надано допомогу в розробці
законопроєкту «Про внесення змін до
Бюджетного Кодексу України щодо
створення
Державного
фонду
внутрішніх водних шляхів» (з метою
запровадження
стабільної
системи
фінансування
інфраструктури
внутрішнього водного транспорту).
13. Надано допомогу в розробці
законопроєкту «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
особливостей справляння рентної плати

за спеціальне використання води та
оподаткування земель внутрішнього
водного транспорту» (з метою вжиття
заходів державної підтримки розвитку
внутрішнього водного транспорту,
зменшення фіскального навантаження
на
суб’єктів
господарювання
та
залучення додаткових інвестицій в
судноплавний
бізнес,
а
також
поліпшення інвестиційного клімату в
Україні).
5. Реформа авіаційної
галузі

Сприяння
покращенню
авіасполучення
між
Україною та країнами
ЄС.
Допомога у розробці
та
схваленні
Авіаційної
транспортної стратегії
України на період до
2030 року.
Допомога
в
імплементації Угоди
про
спільний
авіаційний
простір
між Україною та ЄС.
Покращення процесів
та
послуг
у
авіаційному секторі,
залучення інвестицій у
сектор.

1.Надано допомогу в розробці проекту
фінансової
моделі
аеропорту
інструменту
для
здійснення
самостійного розрахунку аеропортами
розміру аеропортових зборів після
лібералізації ринку.
2. Надано допомогу в розробці Наказу
Міністерства інфраструктури України
Про
затвердження
Змін
до
Аеропортових зборів за обслуговування
повітряних суден і пасажирів у
державному
підприємстві
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» №
398 від 31.08.2018.
3. Надано допомогу в розробці проєкту
нового
Порядку
установлення
аеропортових зборів, метою якого є
врегулювання питання щодо порядку
встановлення аеропортових зборів за
обслуговування повітряних суден і
пасажирів в аеропортах України (з
метою
впровадження
Директиви
2009/12/ЄС від 11.03.2009 року).
Надано експертну підтримку у внесенні
змін до законодавчих актів з метою
приведення їх у відповідність до
Директиви Європейського парламенту
та Ради 2009/12/EC щодо аеропортових
зборів від 11.03.2009 року.
Надано допомогу Мінінфраструктури та
Державіаслужбі
у
включенні
до
національного законодавства у сфері
авіації
норм/вимог
директив
і
регламентів ЄС, включених у Додаток 1
проекту Угоди про спільний авіаційний
простір між Україною та ЄС.
4. Взято участь (спільно з ДП МА
«Бориспіль») у розробці програми
стимулювання
авіаперевізників,
спрямованої на розвиток авіасполучення
з регіональними аеропортами країн ЄС,
взаємний обмін досвідом.

5.Надано допомогу в розробці проекту
Авіаційної
транспортної
стратегії
України на період до 2030 року:
розроблено Звіт про екологічну оцінку
до вищевказаного проекту;
надано
сприяння
в
повторному
погодженні вищевказаного проекту
центральними органами виконавчої
влади;
надано допомогу в аналізі пропозицій
зацікавлених сторін.
6.Здійснено пріоритизацію та оцінку
сценаріїв
розвитку
регіональних
аеропортів, зібрано та проаналізовано
необхідні дані. За результатами аналізу
розроблено
Програму
розвитку
регіональних аеропортів. Проведено
роботу над залученням фінансування
Міжнародної фінансової корпорації.
7. Надано допомогу у підготовці до
реалізації
проєкту
створення
мультимодального
вантажного
комплексу на базі аеропорту «Біла
Церква»:
проаналізовано поточний стан технічних
об’єктів аеропорту;
здійснено пошук джерел фінансування
для
відновлення
злітно-посадкової
смуги та модернізації освітлювального
обладнання;
проведено
співпрацю
з
заінтересованими
сторонами
щодо
підготовки запиту на фінансування
відновлення злітно-посадкової смуги та
модернізації
освітлювального
обладнання.
8. Надано сприяння у вжитті заходів,
необхідних для відкриття пункту
пропуску через державний кордон в
аеропорту «Біла Церква» та отриманню
ним статусу міжнародного аеропорту,
зокрема:
взято участь у створенні та діяльності
відповідної Робочої групи (Робочу групу
затверджену
наказом
Мінінфраструктури
від
24.06.2019
№456);
організовано міжвідомчі наради з питань
розвитку аеропорту та взято участь в цих
нарадах;
надано допомогу в узгодженні з
Мінінфраструктури,
Держприкордонслужбою та Митною
службою
графічної
схеми
для

майбутнього міжнародного пункту
пропуску.
7. Надано допомогу у підготовці до
реалізації концесійного проєкту на базі
аеропорту «Біла Церква», а саме:
розроблено план дій для реалізації
концесійного проекту;
проведено
круглі
столи
з
представниками аеропорту з метою
роз’яснення концесійних процедур та
щодо розробки Концептуальної записки;
розроблено проект Концептуальної
записки відповідного інвестиційного
проєкту;
проведено зустрічі з потенційними
інвесторами з метою підвищення
інвестиційної привабливості об’єкту.
6. Реформа управління
державними
підприємствами та
фінансування
інфраструктурних
проєктів

Допомога в оновленні
переліку підприємств,
що належать до сфери
управління
Мінінфраструктури,
що
потребують
корпоратизації
та
приватизації.
Сприяння
зміні
системи
управління
державними
підприємствами.
Участь у проведенні
прозорих конкурсів на
призначення
10
керівників державних
підприємств,
що
належать до сфери
управління
Мінінфраструктури.
Залучення
міжнародної технічної
допомоги
та
інвестицій
у
транспортний сектор.
Підтримка
реформування
управління
циклом
інфраструктурного
проекту.
Сприяння розробці та
схваленню Плану дій
до
Національної
транспортної стратегії
України до 2030 року.

1.Надано допомогу в розробці політики
власності
підвідомчих
державних
підприємств Мінінфраструктури (ПАТ
«Укрпошта»,
ДП
«АМПУ»,
ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
ДП «Міжнародний аеропорт
імені
Данили Галицького», ДП «Украерорух»,
ДП «МТП «Южний», ДП «МТП
«Чорноморськ»,
ДП
«МТП
«Маріуполь», ДП «МТП «Одеса»).
2. Надано допомогу у створенні
наглядових рад ПАТ «Укрпошта», ДП
«Адміністрація
морських
портів
України», ДП «Міжнародний аеропорт
Бориспіль», ПАТ «Укрзалізниця»
3. Надано допомогу в проведенні аналізу
стану корпоративного управління ДП
«АМПУ».
4.Забезпечено оновлення Плану заходів
щодо
корпоративного
управління
«Укрпошти» згідно стандартів ОЕСР.
5.Проведено
пріоритизацію
інфраструктурних проектів та визначено
вузькі місця в транспортному секторі.
Визначено
перелік
пріоритетних
інфраструктурних проектів. Проведено
підготовку відповідних проектів до
подальшої реалізації.
6.Залучено
грантове
фінансування
інфраструктурних проектів з фондів
Європейського союзу. Підготовлено
Фінансову угоду щодо інвестиційного
проекту «Транспортний зв’язок в
Україні. Фаза 1» до підписання 17
Грудня 2018. Надано допомогу щодо
оформлення
державних
гарантій

Сприяння розробці та
затвердженню
Стратегії
сталої
логістики для України.

підписаної
Фінансової
угоди
інвестиційного проекту «Транспортний
зв’язок в Україні. Фаза 1».
7. Залучено грантове фінансування
проектів з фонду Global Infrastructure
Facility щодо підготовки програм
розвитку аеропортів, доріг, залізничних
вокзалів шляхом ДПП. Проведено аналіз
потенційних
проектів,
проведено
обговорення щодо доцільності реалізації
проектів. Проведено переговори та
залучено фінансування для розробки
попередніх техніко – економічних
обґрунтувань. Підготовлено технічні
завдання
для
консультантів.
Супроводжено розробку попередніх
техніко – економічних обґрунтувань
(аналіз, взаємодія з зацікавленими
сторонами).
8. Надано допомогу в розробці
Національної транспортної стратегії
України до 2030 року:
надано
допомогу
у
проведенні
громадських обговорень;
надано допомогу в погодженні проєкту
Стратегії з ЦОВВ;
здійснено
аналіз пропозицій
зацікавлених сторін;
проведено оновлення у відповідності з
пропозиціями зацікавлених сторін;
надано
сприяння
затвердженню
Стратегії Кабінетом Міністрів України.
9. Надано допомогу в розробці Проекту
розпорядження Кабінету Міністрів
України «Про затвердження плану
заходів на 2021-2023 роки з реалізації
Національної транспортної стратегії
України на період до 2030 року»:
надано допомогу в опрацюванні
інвестиційних проектів та їх включенні
до плану заходів;
надано
допомогу
у
проведенні
громадських обговорень;
надано допомогу в погодженні з ЦОВВ;
здійснено
аналіз пропозицій
зацікавлених сторін;
проведено оновлення у відповідності з
пропозиціями зацікавлених сторін;
надано
сприяння
затвердженню
Кабінетом Міністрів України.
10.
Взято
участь
у
прийнятті
Інвестиційного Плану дій TEN-T
(Транс'європейської
транспортної

мережі), метою якого є реалізація
проектів з модернізації інфраструктури.
11. Надано сприяння в розробці та
впровадженні
Національної
транспортної моделі України та Порталу
інфраструктурних проектів.
12. Надано допомогу в розробці
Стратегії сталої логістики України на
період до 2030 року (Логістична
стратегія). Наразі норми проекту
Логістичної стратегії включені до Плану
дій до Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року.
13. Надано сприяння в розробці і
затвердженні Стратегії реформування
управління життєвим циклом
інфраструктурного проекту в Україні на
2019-2023 роки та Плану дій з її
реалізації.
7. Реформа державного
управління

Допомога
в
оптимізації
організаційної
структури
Міністерства
відповідно
до
стратегічних
документів.
Допомога в здійсненні
оцінки
існуючих
практик
управління
персоналом
відповідно
до
законодавства.
Сприяння спрощенню
та
підвищенню
ефективності
внутрішніх
комунікацій, процесів
затвердження
та
прийняття рішень.
Допомога в розробці
Стратегії управління
персоналом
для
Міністерства.
Підтримка
підвищення
ефективності роботи
персоналу.

1. Надано підтримку у впровадженні
структурних змін Мінінфраструктури та
утворенні директоратів відповідно до
Стратегії реформування державного
управління до 2021 року:
надано допомогу в проведенні аналізу
завдань та функцій Мінінфраструктури,
структури апарату та кадрового складу;
розроблено опитувальник для персоналу
з метою виявлення прогалин та недоліків
у робочому процесі;
надано
підтримку
в
проведенні
функціонального аналізу положень
структурних підрозділів Міністерства;
надано підтримку в розмежуванні
функції з формування та реалізації
політики, ідентифікації невластивих
функцій структурних підрозділів та
розроблено рекомендації шодо їх
передачі
іншим
підрозділам
Міністерства та його підвідомчим
організаціям
у
відповідності
до
положень вищевказаної стратегії;
проаналізовано проекти положень про
нові директорати на відповідність
положенням вищевказаної стратегії та
Закону
України
«Про
державну
службу», за результатами аналізу надано
зауваження, коментарі та рекомендації;
надано сприяння процесу внутрішнього
погодження
положень
про
нові
директорати.

2. Надано підтримку процесу набору
фахівців з питань реформ відповідно до
Концепції
запровадження
посад
фахівців з питань реформ від
11 листопада 2016 року:
проаналізовано посадові інструкції
персоналу Міністерства;
надано
допомогу
в
розробці
кваліфікаційних вимог до фахівців з
питань реформ;
надано підтримку у введенні системи
ключових показників ефективності
персоналу.
3. Здійснено просування нових вакансій
шляхом регулярного інформування
щодо
кар’єрних
можливостей
в
Мінфінфраструктури в ході публічних
заходів та через офіційну сторінки у
соцмережах.
4. Надано підтримку в організації
заходів за участі навчальних закладів
для популяризації державної служби (з
акцентом на інфраструктурну галузь),
зокрема – Дня кар’єри та діалогу.
Розроблено програму заходу, залучено
спікерів для виступу.
4. В якості співорганізатора взято участь
у І Міжнародній конференції публічного
адміністрування
(з
акцентом на
інфраструктуру):
надано допомогу в розробці програми
конференції;
залучено
спікерів,
налагоджено
комунікацію з учасниками;
здійснено інформування та просування
події у соцмережах.
5. Надано підтримку у встановленні
співпраці з навчальними закладами для
збільшення
кадрового
потенціалу
Міністерства (підписано меморандум з
DTEK Academy, підготовлено до
підписання меморандум про співпрацю з
Українським
католицьким
університетом).
6. Надано підтримку в організації та
проведенні тренінгів для працівників
Міністерства та підпорядкованих ДП за
участю локальних та міжнародних
фахівців для удосконалення особистих
та професійних навичок в рамках
навчального
плану
Міністерства.
Постійно підтримується комунікація з
провайдерами навчання.

7. Надано підтримку відбору персоналу
підпорядкованих
Мінінфраструктури
державних підприємств, удосконаленні
HR-процесів,
введенні
системи
ключових показників ефективності
персоналу. Надано підтримку ДП
«Адміністрація
морських
портів
України»: проведено консультаційну
роботу з представниками відділу кадрів
щодо
налагодження
HR-процесів,
створення корпоративного університету.
8. Розроблено Методичні рекомендації
для
новоприбулих
державних
службовців з метою адаптації нового
персоналу та фахівців з питань реформ:
проведено співпрацю зі структурними
підрозділами
Міністерства
щодо
здійснення пошуку та збору необхідної
інформації;
проаналізовано
та
структуровано
отриману інформацію, законодавчі акти,
внутрішню документацію;
на основі отриманих даних сформовано
Методичні рекомендації у форматі
текстового файлу та інтерактивної
презентації.
9. Надано інформаційну підтримку в
просуванні
реформи
державного
управління та галузевих реформ шляхом
регулярних публікацій в соціальних
мережах.
8. Реформа
електронного
урядування

Сприяння
впровадженню
проектів електронного
урядування та
відкритих даних.
Допомога у розробці
та
запуску
електронного кабінету
перевізника.
Підтримка
запровадження
електронного квитка в
Україні.

1.Надано допомогу в створенні та
координації
робочої
групи
з
впровадження електронного квитка в
Україні, розробці підзаконних актів.
Проведено переговори та залучено
фінансування
для
розробки
рекомендаційного стандарту для систем
електронного квитка. Супроводжено
розробку рекомендаційного стандарту.
Проведено презентацію з практичного
використання відкритих даних систем
електронного квитка. Сприяння процесу
затвердження вторинного законодавства
щодо безготівкової оплати проїзду в
громадському транспорті.
2.Надано
допомогу
в
розробці
електронного кабінету перевізника.
Проведено аналіз поточного стану
адміністративних
послуг
Укртранбезпеки, розроблено концепцію
та проведено обговорення щодо
доцільності переведення сервісів в

електронну
форму,
проведено
переговори та залучено фінансування на
розробку
інформаційної
системи.
Супроводженно
розробку
та
впровадження системи в промислову
експлуатацію.
3.Надано допомогу в створенні розділу
“Відкритий бюджет” на офіційному
сайті
Міністерства.
Проведено
переговори з розробником модуля
Paywatch.
Супроводжено
доопрацювання
модуля
для
автоматичної публікації всіх бюджетних
витрат
Мінінфраструктури
та
розпорядників бюджетних коштів із
сфери управління та розробку окремого
розділу «Відкритий бюджет» на сайті
Міністерства.
4.Допомога в розробці технічних вимог
для реєстру інфраструктурних проектів
та реєстру сертифікатів колісних
транспортних засобів.
5.Допомога в розробці єдиного онлайн
порталу для надання електронних
послуг на транспорті громадянам та
представникам
бізнесу
–
«etransport.gov.ua»
6.Сприяння у розробці інтерактивної
мапи автобусних маршрутів України.
Проведено аналіз поточного стану з
автобусними маршрутами. Проведено
переговори та залучено фінансування.
Переведено в цифровий формат
інформацію з понад 4000 автобусних
маршрутів.
7.Сприяння розвитку електромобільної
сфери та створенню законодавчого
регулювання:
- Допомога в розробці Закону України
про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
створення доступу до інфраструктури
зарядних станцій для електромобілів;
- Допомога в розробці Постанови
Кабінету Міністрів України №1399
"Про встановлення ліміту легкових
автомобілів, що обслуговують органи
виконавчої влади", що дозволяє
державним органам влади купувати
електромобілі;
- Розробка Аналітичного звіту щодо
розвитку
електрозарядної
інфраструктури.

Зобов’язання донора
Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного періоду
(виконавця) проекту
(програми), визначені в
документі про
узгодження цілей,
завдань, діяльності за
проектом
Зобов’язання донора:
Фінансування було надане донором вчасно і в повному обсязі
Вчасно і в повному
обсязі надати необхідне
фінансування
Зобов’язання
Діяльність проекту здійснювалася відповідно до планів дій,
виконавця:
взаємно погоджених до виконання усіма сторонами проекту. В
рамках узгодженого плану виконавець вчасно і в повному обсязі
В повному обсязі та з
надавав експертну та консультативну допомогу згідно з
дотриманням
запитами бенефіціара та його пріоритетними напрямками
встановлених термінів
роботи.
надати експертну та
консультативну
допомогу бенефіціару у
впровадженні реформ
інфраструктурної галузі
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та
економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна
ефективність реалізації проекту (програми)
Цілі соціального та
Економічна
Соціальна ефективність реалізації
економічного розвитку
ефективність
проекту (програми)
держави, відповідної
реалізації проекту
галузі та регіону, на
(програми)
досягнення яких
спрямовано проект
(програму)
- Створення
- Зростання
обсягів - Надання населенню високоякісних,
ефективного
залучення
прямих
безпечних та доступних транспортних
транспортного
іноземних
послуг
незалежно
від
місця
комплексу України;
інвестицій;
проживання;
- задоволення потреб - залучення України - підвищення
комфортності
та
населення
у
до
реалізації
швидкості проїзду пасажирським
безпечних
регіональних
транспортом;
і
доступних
транспортних
- забезпечення високої мобільності
перевезеннях;
проектів;
трудових
ресурсів,
збільшення
- інтеграція української - оновлення завдяки
дальності та скорочення часу поїздки
національної
локалізації кращих
пасажирів у мегаполісах.
транспортної мережі в
світових технологій - підвищення
доступності
Транс’європейську
на
вітчизняних
авіаперевезень шляхом зростання ролі
транспортну мережу;
машинобудівних
дешевих авіаперевезень;
підприємствах
- спрощення
умов
- забезпечення належного рівня безпеки
транспортної галузі
ведення бізнесу;
під час перевезення небезпечних
рухомого
складу
- реформування
вантажів;
залізниць,
галузей
(авіаційна,
- врегулювання механізму пільгових
транспорту
для
залізнична, дорожня,
перевезень, упорядкування організації
перевезення
морська та внутрішні
та
фінансування
соціальних
пасажирів,
водні
шляхи),
зобов’язань,
суспільно
важливих
морського
та
державного
пасажирських
перевезень
всіма
річкового флоту;
управління, системи
видами транспорту;

Додаток 6
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації
проекту (програми) «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки
реформ в Україні – Команди підтримки реформ»
1. Вихідні дані проекту (програми)
Донор
Європейський банк реконструкції
та розвитку
Виконавець
Громадська спілка «Фонд
підтримки реформ в Україні»
Реципієнт
Громадська спілка «Фонд
підтримки реформ в Україні»
Бенефіціар
Державне агентство автомобільних
доріг України
Номер реєстраційної картки проекту
3671-02
Запланована і фактична дата початку реалізації
проекту (програми) та завершення
Кошторисна вартість
Інформація про наглядові ради та експертні групи,
утворені для супроводження діяльності за проектом
(програмою) у разі, коли таке супроводження
передбачається проектом (програмою)

01.08.2018-01.03.2020
5 107 500,00 євро
Наглядові/експертні ради не
передбачено

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати впровадження
Забезпечено
надання
експертної
та
проекту (програми)
консультативної
підтримки
в
роботі
Державного агентства автомобільних доріг
України,
зміцнення
інституційного
потенціалу та реалізація реформ у сфері
дорожнього господарства
Загальна сума витрачених коштів
міжнародної технічної допомоги під час
117 789,39 євро
реалізації проекту (програми) на кінець
звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
послуги з організації тренінгів, навчання,
опитування, інформаційні кампанії
консультаційні послуги

-

Обладнання

4225,95 євро

будівельні, ремонтні роботи, технічний
нагляд
адміністративні витрати виконавця,
відрядження і проживання
Проблемні питання

112 555,00 євро

1008,44 євро
Відсутні

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні
критерії результативності
проекту (програми) на
кінець звітного періоду
Проведення реформ у сфері
державного управління
автодорожнім
господарством за
наступними напрямками:
- реформа державного
дорожнього фонду;
- реформа у сфері
безпеки дорожнього
руху;
- реформа у сфері
експлуатаційного
утримання
автомобільних доріг;
- реформа у сфері
децентралізації
управління
автомобільними
дорогами;
- антикорупційна
реформа;
- реформа закупівель у
сфері дорожнього
господарства;
- реформа державного
управління галуззю.

Заплановані результати на
кінець звітного періоду
Надання
підтримки
Державному
агентству
автомобільних доріг України
у:
• збільшенні
обсягу
фінансування Державного
дорожнього
фонду
й
підвищенні ефективності
використання коштів на
розвиток
автодорожньої
галузі;
• запровадженні
середньострокового
бюджетного планування у
дорожній галузі;
• впровадженні
європейських стандартів у
сфері безпеки дорожнього
руху;
• підвищенні ефективності
системи
габаритновагового контролю;
• гармонізації національного
законодавства у сфері
управління
інфраструктурними
проектами;
• реформуванні
процедур
закупівель у дорожній
галузі;
• підвищенні ефективності
державного управління в
автодорожній сфері.

Фактичні результати на
кінець звітного періоду

-

•

•

•

•

-

-

-

Надано підтримку
Державному агентству
автомобільних доріг
України:
в розробці законодавчої
бази для фактичного
проведення реформ, а
саме
прийнято
ряд
Законів України та
постанов
Кабінету
Міністрів України для
збільшення
обсягу
фінансування
Державного дорожнього
фонду й підвищення
ефективності
використання коштів на
розвиток автодорожньої
галузі;
в підготовці й розробці
стратегії
розвитку
мережі
швидкісних
доріг;
у
запровадженні
середньострокового
бюджетного планування
в дорожній галузі;
у
підвищенні
ефективності системи
габаритно-вагового
контролю.
Підготовлено
законопроекти щодо
запровадження плати за
проїзд автомобільними
дорогами з
транспортних засобів
максимальною вагою
понад 12 т.;
Розроблено пропозиції
щодо впровадження
європейських
стандартів у сфері
безпеки дорожнього
руху.
Забезпечено підготовку
проектів нормативноправових актів щодо
подальшої
децентралізації

автодорожньої
галузі
(передача
територіальних доріг на
місцевий рівень).
- Сформовано пропозиції
для
гармонізації
національного
законодавства у сфері
управління
інфраструктурними
проектами й підвищення
ефективності
державного управління
в автодорожній сфері.
Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного періоду

Зобов’язання донора
(виконавця) проекту
(програми), визначені в
документі про узгодження
цілей, завдань, діяльності за
проектом
Зобов’язання донора:
Зобов’язання донора виконані у повному обсязі
Зобов’язання виконавця:

Зобов’язання виконавця виконані у повному обсязі

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та
економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна
ефективність реалізації проекту (програми)
Цілі соціального та
Економічна ефективність реалізації Соціальна
економічного розвитку
проекту (програми)
ефективність
держави, відповідної галузі
реалізації проекту
та регіону, на досягнення
(програми)
яких спрямовано проект
(програму)
У звітному періоду
- Забезпечення експертної У звітному періоду надано
підтримку
Державному
агентству
надано підтримку
й
консультативної
Державному агентству
підтримки в роботі автомобільних доріг України в
забезпеченні
істотного
зростання
автомобільних доріг
Державного агентства
України в реалізації
автомобільних
доріг обсягів Державного дорожнього
державної політики в
України,
зміцнення фонду
сфері безпеки
інституційного
потенціалу та реалізації
дорожнього руху та
реформ
у
сфері
прозорості діяльності
дорожнього
державних інституцій
господарства
в автодорожній галузі.
5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту
(програми)
Доступність результатів
Надані результати є загальнодоступними та
загальнопоширеними, оскільки в більшості випадків
виражаються прийнятті нормативно-правових актів й
публічно обговорюються з зацікавленими сторонами.
Поширення результатів
Надані результати є загальнодоступними та
загальнопоширеними, оскільки в більшості випадків

Додаток 6
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації
проєкту (програми) «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки
реформ в Україні – Команди підтримки реформ»
Донор
Виконавець
Реципієнт
Бенефіціар

1. Вихідні дані проекту (програми)
Європейський банк реконструкції та
розвитку
Громадська спілка «Фонд підтримки
реформ в Україні»
Громадська спілка «Фонд підтримки
реформ в Україні»
Державна податкова служба України

Номер реєстраційної картки проекту

3671-02

Запланована і фактична дата початку реалізації
проекту (програми) та завершення
Кошторисна вартість
Інформація про наглядові ради та експертні групи,
утворені для супроводження діяльності за проектом
(програмою) у разі, коли таке супроводження
передбачається проектом (програмою)

13.11.2019 -01.03.2020
5 107 500,00 євро
Наглядові/експертні ради не
передбачено

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати впровадження проекту
Результатами проекту є здійснені
(програми)
заходи для виконання стратегічних
цілей ДПС, визначених у грудні 2019
року (створення єдиної юридичної
особи; впровадження ефективної
системи адміністрування податків,
зборів, платежів; формування іміджу
ДПС
як
сервісної
служби
європейського зразка, якій довіряє
суспільство; протидія ухиленню від
оподаткування
шляхом
запровадження
міжнародних
стандартів
й
удосконалення
аналітичних
інструментів;
формування
кваліфікованої,
професійної та мотивованої команди
служби).
ДПС отримала кваліфіковану
підтримку у таких сферах:
- реформа управління
публічними фінансами (аналіз
нормативно-правових актів,
розроблення методик, проектів
рішень, аналіз якості
комунікацій з платниками

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

податків при здійсненні
певних процедур,);
- комунікації (розробка
шаблонів комунікацій та
проведення кампаній щодо
актуальних сфер ДПС,
впровадження нових для ДПС
комунікаційних інструментів)
- впровадження сучасних
інструментів управління
людськими ресурсами в ДПС
(заходи для імплементації
менторства, системи адаптації,
аналіз HR процесів служби та
розробка рекомендацій для їх
покращення)
- трансформація ДПС в єдину
юридичну особу (аналіз
основних функцій
територіальних відділів
служби)
25 196,00 євро

у тому числі за категоріями:
послуги з організації тренінгів, навчання,
опитування, інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги

20680,00 євро

Обладнання

3694,52 євро

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
адміністративні витрати виконавця, відрядження і
проживання

821,48 євро

Проблемні питаня

Відсутні

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими
Кількісні та/або якісні
Заплановані результати на
Фактичні результати на кінець
критерії результативності
кінець звітного періоду
звітного періоду
проекту (програми) на
кінець звітного періоду
1. Розроблені проекти
У сфері податкової
У сфері податкової реформи:
рішень/внутрішніх
реформи:
документів щодо
1. Здійснені заходи у сфері 1. Проаналізовані ключові зміни
до Податкового кодексу
здійснення
протидії розмиванню
України у зв’язку з
стратегічних цілей
бази оподаткування та
ухваленням законів 1209-1 та
ДПС
виведенню прибутку з1210, які, зокрема, спрямовані
2. Створені нові канали
під оподаткування (MLI).
на впровадження заходів
комунікації
протидії розмиванню бази
оподаткування та виведенню

3. Проведений супровід
законодавчих змін
4. Розроблені методики
для здійснення
стратегічних цілей
ДПС
5. Підвищення якості
бізнес-процесів
Служби
(адміністративне
оскарження)
6. Підвищення якості
комунікації ДПС з
платниками податків
(через нові
комунікаційні
інструменти та
проведення
зрозумілих
своєчасних
комунікацій)
7. Комунікація ДПС
стратегічно
здійснюється на
основі об’єктивних
даних
8. Створені передумови
для здійснення
стратегічних
пріоритетів ДПС
(зокрема в контексті
об’єднання ДПС в
єдину юридичну
особу)
9. Імплементовані
проекти, метою яких
є виконання
стратегічних цілей
ДПС (система
адаптації, дуальна
освіта)
10. Розроблені плани
ДПС для
забезпечення цілей
інституції (наприклад
)
11. ДПС здійснює
супровід (в частині
компетенції Служби)
верхньорівневих
урядових проектів
(“ДІЯ”)
12. Створені
нові/покращені старі

2. Проведений супровід
законодавчих змін у
сфері BEPS
3. Підвищення якості
роботи ДПС в судах
4. Забезпечення
нормативного супроводу
податкових сервісів в
рамках державних
проектів (“ДІЯ”)
5. Стандартизація процесів
апеляцій для посилення
якості роботи ДПС з
апеляціями
6. Нормативний супровід
необхідних законодавчих
змін
7. Часткова стандартизація
взаємодії ДПС з
платниками податків в
частині надання сервісів
8. Підвищення якості
адміністративного
оскарження
У сфері комунікацій:
9. ДПС зрозуміло та вчасно
комунікує з платниками
податків
10. Експертна
комунікаційна допомога
стейкголдерам
11. Запровадження нових
для ДПС інструментів
комунікації з актуальних
тем
12. ДПС отримала
комплексну
комунікаційну підтримку
13. Впровадження
інструментів аналізу
даних при здійсненні
комунікації
14. ДПС проводить
медіамоніторинг як
передумова реалізації
стратегічних комунікацій
Об’єднання ДПС в єдину
юридичну особу:
15. Створення передумов
передумов для
об’єднання ДПС в єдину
юридичну особу (в
частині функцій

прибутку з-під оподаткування
в Україні (BEPS).
2. Проведені консультації з
представниками Департаменту
аудиту та Департаменту
методології ДПС України про
особливості застосування
тесту основної мети в Україні.
3. Проведений експертний аналіз
переліку поточних судових
справ, у яких ДПС
оскаржувала статус
бенефіціарного власника
нерезидента.
4. Проведений аналіз ризиків,
пов’язаних із затвердженням
проекту Постанови Уряду про
інтеграцію Реєстраційного
номеру облікової картки
платника податків в
електронну платформу "ДІЯ".
5. Підготовлений Проект
методології для ДПС щодо
застосування доктрини
бенефіціарного власника та
правила основної мети.
6. Надані пропозиції пропозиції
ДПС України щодо
аргументації своєї позиції у
"пілотній справі", де
застосовуватиметься правило
основної мети.
7. Проведений експертний аналіз
основних податкових питань з
якими платники податків
звертаються до Державної
податкової служби за
роз’ясненнями.
8. Підготовлена Методологію
взаємодії департаментів ДПС
щодо підготовки
інформаційних листів.
9. Підготований інформаційний
лист-роз’яснення для
платників податків щодо
правильного застосування
норм податкового
законодавства в частині
сплати податку за землю та
орендної плати.
10. Підготовлені пропозиції змін
до Проєкту Закону України
«Про внесення змін до
Податкового кодексу України

інструменти надання
послуг платникам
податків

структурних одиниць
Служби)
16. Підвищення якості
комунікації ДПС через
соціальні мережі
17. Розроблені регламенти
діяльності
територіальних органів
Державної податкової
служби України.
18. Розробленні інструменти
оцінки діяльності
територіальних органів
19. Розроблені інструменти
здійснення внутрішнього
контролю
Управління людськими
ресурсами:
20. Розроблені внутрішньонормативні умови для
уможливлення
застосування
дисциплінарного
стягнення
21. Реалізовані проекти у
сфері залучення нових
кваліфікованих кадрів
(дуальна освіта)
22. Розроблені плани та
заходи щодо запобігання
вчиненню посадовими
особами ДПС порушень
законодавства та
забезпечення дотримання
вимог доброчесності,
правил етичної
поведінки під час
виконання службових
обов’язків
23. Розроблені програми
адаптації нових
співробітників ДПС
24. Проаналізовані HR
процеси
25. Вдосконалення
процедури проведення
конкурсу
26. Розроблені інструменти
оцінки діяльності
центрального апарату
Державної податкової
служби України.

щодо детінізації розрахунків у
сфері торгівлі і послуг».
11. Підготований поетапний план
дій юридичної реєстрації прав
інтелектуальної власності на
програмне забезпечення
«РРО», розроблений
Державною податковою
службою. Підготовлено
документи на реєстрацію прав
інтелектуальної власності на
програмне забезпечення
«РРО».
12. Надано експертну підтримку в
аналізі окремих податкових
консультацій з ряду
податкових питань.
13. Підготовлений Проєкт заяви
про видачу довідки про
підтвердження статусу
податкового резидента
України.
14. Підготовлений Проєкт довідки
про підтвердження статусу
податкового резидента
України.
15. Підготовлені пропозиції щодо
вдосконалення структури
індивідуальних податкових
консультацій.
16. Підготовлена Методологію
підготовки індивідуальних
податкових консультацій за
запитами платників податків.
17. Підготовлений проєкт заяви
платників податків за
індивідуальною податковою
консультацією.
18. Надано експертну підтримку у
комунікації з Радою бізнес
омбудсмана щодо етапу
впровадження податкової
реформи.
19. Надано пропозиції щодо
внесення змін до податкової
частини (питання
адміністративного
оскарження) щорічного звіту
Ради бізнес-омбудсмана.
20. Складений проект плану
роботи Державної податкової
служби України на 2020 рік з
визначенням пріоритетів та
завдань, основне досягнення –

Реформа Відкритого
уряду:
27. Впровадження прозорих
усвідомлених підходів
реформування
“чутливих” галузей
28. Розроблені плани дій у
сфері забезпечення
прозорості обраних
галузей (детінізація
підакцизних товарів,
боротьба з
конвертаційними
центрами, детінізація
виплати заробітної
плати)

зменшення податкових
перевірок та фіскального
тиску, перехід на ризикоорієнтовану систему .
21. Узагальнені правові позиції
при адміністративному
оскарженні ухвалених рішень
органами Державної
податкової служби України.
У сфері об’єднання ДПС в єдину
юридичну особу:
22. Складений проект визначення
функцій центральних
департаментів та
територіальних органів
Державної податкової служби
України на 2020 рік з метою
виконання поставлених
завдань.
23. Розроблений проект
визначення змісту функцій та
процедур Державної
податкової служби України на
2020 рік.
У сфері управління людськими
ресурсами:
24. Розроблене положення про
дисциплінарну комісію при
Державній податковій службі.
25. Розроблений порядок
дисциплінарного провадження
при Державній податковій
службі.
26. Впровадження програми
наставництва «Дуальна освіта:
нова форма навчання
персоналу для органів ДПС»
(що підтримується GIZ).
27. Проведений аналіз фокус-груп
для вдосконалення програми
“наставництва”.
28. Надані рекомендації щодо
впровадження та розвитку
програми наставництва та
Дуальної освіти в ДПС.
29. Проведений круглий стіл
“Проблеми імплементації
дуальної освіти в процесі

підготовки державних
службовців в Україні”.
30. Підготовлений План
першочергових заходів на
2020 рік щодо запобігання
вчиненню посадовими
особами ДПС порушень
законодавства та забезпечення
дотримання вимог
доброчесності, правил етичної
поведінки під час виконання
службових обов’язків.
31. Створені умови для
проведення рівня професійної
компетентності посадових
осіб ДПС з питань
доброчесності, етичних
стандартів підготовка питань
для опитування)
32. Започатковано роботу над
програмою адаптації
новоприйнятих працівників
ДПС (створена робоча група,
проведені координаційні
зустрічі, розроблений план
дій, проведені фокус групи)
33. Розроблений план для
створення посібника для
новоприйнятих працівників
(HаndBook) в рамках програми
адаптації новоприйнятих
працівників ДПС.
34. Проведений аналіз основні
процеси управління
персоналом (HRM) в ДПС
35. Підготовлена навчальна
програма для працівників
кадрових служб щодо процесу
рекрутингу в органах
державної служби
(включаючи кадровий
персонал ДПС), яка відбулася
на базі Київської школи
економіки (KSE) та Клубу HR
GOV Кабінету Міністрів
України.
У сфері комунікацій:
36. Надана комунікаційна
підтримка " Tax insights "
спільно з Mazars Ukraine щодо

існуючих підходів та
очікуваних змін, що
стосуються концепції
бенефіціарного власника та
правила основної мети
відповідно до проекту Закону
№ 1210.
37. Підготований дайджест щодо
податку на землю, «РРО» , а
також питання MLI, які були
опубліковані на сторінках
соціальних мереж ДПС.
38. Надана інформаційна
підтримка впровадження в
ДПС впровадження реформ.
39. Здійснено пошук, інтеграцію
та аналіз даних та інформації
для ДПС.
40. Надані пропозиції пропозиції
щодо політики відкритого
уряду ДПС .
41. Підготовлені серії шаблонів
слайдів для презентацій,
інфографік для ДПС.
42. Здійснюється моніторинг
медіа на постійній основі.
43. Підготовлені шаблони
інформаційних меседжів для
ДПС.
44. Сформовані та реалізовані
комунікаційні кампанії для
ключових заходів ДПС.
45. Створено дизайн соціальних
мереж та налаштувала ведення
Facebook та Telegram.
46. Розроблена низка
комунікаційних матеріалів,
включно з створенням
візуального контенту для
ДПС.
47. Створено тимчасовий логотип
(Brandbook) для ДПС.
48. Підготовлений дайджест щодо
застосування положень
Багатосторонньої конвенції
про виконання заходів, які
стосуються угод про
оподаткування, з метою
протидії розмиванню бази
оподаткування та виведенню
прибутку з-під оподаткування
(MLI).

У сфері реформи відкритого
уряду:
49. Проведена оцінка діяльності і
написана концепції
реформування ДП «Укрспирт»
та спиртової галузі загалом.
50. Розроблено план детінізації
ринку підакцизних товарів.
51. Розроблений план
реформування податкової
міліції.
52. Розроблений план боротьби з
конвертаційними центрами.
53. Розроблений план детінізації
виплат заробітної плати.
Зобов’язання донора
(виконавця) проекту
(програми), визначені в
документі про
узгодження цілей,
завдань, діяльності за
проектом
Зобов’язання донора:

Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного періоду

Виконані в повному обсязі.

Зобов’язання виконавця:

Виконані в повному обсязі.

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та
економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна
ефективність реалізації проекту (програми)
Цілі соціального та
Економічна ефективність реалізації
Соціальна ефективність
економічного розвитку
проекту (програми)
реалізації проекту
держави, відповідної
(програми)
галузі та регіону, на
досягнення яких
спрямовано проект
(програму)
- Формування іміджу - Формування іміджу ДПС як - Формування іміджу
ДПС як сервісної
сервісної служби європейського
ДПС як сервісної
служби європейського
зразка, якій довіряє суспільство;
служби
зразку, якій довіряє - Протидія
ухиленню
від
європейського зразка,
суспільство;
оподаткування
шляхом
якій
довіряє
- Протидія ухиленню
запровадження
міжнародних
суспільство;
від
оподаткування
стандартів
та
вдосконалення - Протидія ухиленню
шляхом
аналітичних інструментів;
від
оподаткування
запровадження
- Формування
кваліфікованої,
шляхом
міжнародних
професійної
та
мотивованої
запровадження
стандартів
і
команди;
міжнародних
вдосконалення
- Спрощення процедур у сфері
стандартів
та
аналітичних
адміністративного оскарження;
вдосконалення
інструментів;
- Протидія розмиванню податкової
аналітичних
- Формування
бази та виведенню прибутків з-під
інструментів;
кваліфікованої,
оподаткування.

Додаток 6
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 серпня 2019 р. № 745)
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації
проєкту (програми) «Інституційна підтримка в рамках архітектури підтримки
реформ в Україні – Команди підтримки реформ»
Донор
Виконавець
Реципієнт
Бенефіціар

1. Вихідні дані проекту (програми)
Європейський банк реконструкції та
розвитку
Громадська спілка «Фонд підтримки
реформ в Україні»
Громадська спілка «Фонд підтримки
реформ в Україні»
Міністерство освіти і науки України

Номер реєстраційної картки проекту

3671-02

Запланована і фактична дата початку
03.06.2019-01.03.2020
реалізації проекту (програми) та завершення
Кошторисна вартість
5 107 500,00 євро
Інформація про наглядові ради та експертні Наглядові/експертні ради не передбачено
групи, утворені для супроводження
діяльності за проектом (програмою) у разі,
коли таке супроводження передбачається
проектом (програмою)
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів
Узагальнені результати впровадження
Надано сприяння імплементації ключових
проекту (програми)
реформ при МОН і формуванню нового
покоління орієнтованих на реформи
громадян України, які будуть мотивовані
працювати на державній службі й
підтримувати процеси змін та модернізації
української влади на всіх рівнях.
Загальна сума витрачених коштів
міжнародної технічної допомоги під час
90 338,40
реалізації проекту (програми) на кінець
звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
послуги з організації тренінгів, навчання,
опитування, інформаційні кампанії
консультаційні послуги

-

Обладнання

7320,63

будівельні, ремонтні роботи, технічний
нагляд
адміністративні витрати виконавця,
відрядження і проживання

-

Проблемні питання

Відсутні

81338,59

1679,18

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії
Заплановані
результативності проекту
результати на кінець
(програми) на кінець звітного
звітного періоду
періоду
1. Реформа «Нова українська 1.Розроблений
школа»:
Державний стандарт
базової середньої
• % вчасно виконаних завдань освіти
• Своєчасна
подача
регулярних
звітів
про 2.Розроблені
навчальні матеріали
виконання
для початкової
• Кількість розроблених
школи
навчальних матеріалів для
початкової школи
3.Розроблені
• Розроблений Державний
модельні навчальні
стандарт базової середньої
програми для базової
освіти
школи
• Кількість розроблених
програм для навчання
педагогів та керівників шкіл 4.Розроблені
програми навчання
• Кількість модельних
навчальних програм для
5.Забезпечено
базової школи
аналітичними
• Кількість аналітичних
матеріалами
щодо
матеріалів щодо
витрачання
забезпечення нового
державних субвенцій
освітнього середовища
на
освітнє
• Вчасно проведене
середовище
дослідження ефективності
впровадження реформи
НУШ
• Кількість розроблених
нормативно-правових актів з
питань реформи професійної
освіти
• Забезпечено ефективну
координацію донорської
співпраці з МОН з питань
реформи освіти
• Кількість розроблених
матеріалів для комунікації
реформи освіти

2. Реформа професійнотехнічної освіти
•
•

Надано підтримку
МОН щодо напрямів
1. модернізації
% вчасно виконаних завдань
мережі закладів
Своєчасна
подача
та моделі
регулярних
звітів
про
управління
виконання
П(ПТ)О

Фактичні результати на
кінець звітного періоду
1.Державний стандарт
базової середньої освіти
розроблено, проведено
громадське обговорення,
документ готується на
затвердження
2.Навчальні матеріали для
початкової школи
розроблені та пілотуються у
150 школах України
3.Розроблення модельних
навчальних програм
перенесено на травень –
грудень 2020 року
4. Розроблена програма з
інклюзивної освіти для
працівників Інклюзивноресурсних центрів та
вчителів
5. Підготовлено 4 аналітичні
звіти щодо закупівель за
рахунок державної субвенції
на НУШ (середовище,
навчальні кабінети, ком’
ютери, інтернет )
-підготовлено аналітичні
матеріали щодо організації
харчування у школах
- підготовлено матеріали
щодо «ідеального освітнього
середовища» НУШ

Надано підтримку МОН
щодо напрямів
1. модернізації мережі
закладів та моделі
управління П(ПТ)О

2. модернізації
інфраструктури
ЗП(ПТ)О1
3. приведення
змісту та якості
П(ПТ)О до
потреб ринку
праці
4. здійснення
комунікацій про
реформу П(ПТ)О
5. забезпечення
координації роботи з
донорами

ЗП(ПТ)О – заклади професійної (професійно-технічної) освіти
ЦПД – центри професійної досконалості
3
НПЦ – навчально-практичні центри
1
2

(відбір пілотних областей
для створення ЦПД2 в
рамках програми
«EU4Skills»;
розробка проєктних
пропозицій МОН для
залучення технічної
допомоги до реалізації
проєктів у сфері П(ПТ)О
2. модернізація
інфраструктури ЗП(ПТ)О
Виконання більшості
завдань перенесено на період
2020-2021 рр. Також див. п.
5 a-b нижче
3. приведення змісту та
якості П(ПТ)О до потреб
ринку праці
( надано експертну
підтримку щодо підвищення
спроможності до
ефективного використання
ресурсів МТД); встановлено
контакти із Фундацією
«Східна Європа» щодо
спільного впровадження
ініціатив із розвитку
соціального підприємництва
серед учнів ЗП(ПТ)О; надано
експертну підтримку щодо
забезпечення
співробітництва із
Європейським фондом
освіти
4. здійснення комунікацій
про реформу П(ПТ)О
( розроблено
Комунікаційний план на
вересень-грудень 2019р.);
Розроблено Комунікаційну
стратегію та відповідні
плани дій на 2020 р.; надано
комунікаційну підтримку
роботі НПЦ3, у т.ч. зібрано
інформацію від 210 НПЦ в
усіх областях України за 10
професіями і розроблено
інтерактивну онлайн-мапу;
розроблено концептуальні
засади промоції робітничих
професій; підготовлено

візуальні та текстові
матеріали для використання
у комунікаціях
5. забезпечення координації
роботи з донорами
(створення рамкових умов
щодо комунікацій,
стратегічного та
оперативного планування та
робочих процедур для
координації роботи програми
ЄС «EU4Skills»;
надано експертну підтримку
в організації та проведенні
робочих зустрічей та
консультацій представників
МОН із менеджерами та
експертами донорських
інституцій та проєктів)
Зобов’язання донора (виконавця)
проекту (програми), визначені в
документі про узгодження цілей,
завдань, діяльності за проектом
Зобов’язання донора:

Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного
періоду

Зобов’ язання виконані
Зобов’язання виконавця:
Зобов’ язання виконані
4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та
економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна
ефективність реалізації проекту (програми)
Цілі соціального та економічного
Економічна ефективність
Соціальна
розвитку держави, відповідної
реалізації проекту
ефективність
галузі та регіону, на досягнення
(програми)
реалізації проекту
яких спрямовано проект (програму)
(програми)
Реформа освіти,
Соціальна
Пріоритет 1 Нова українська школа спрямована на підвищення ефективність
реалізації проекту
• оновлений зміст освіти і якості, доступності якісної
полягає у покращенні
методики навчання відповідають освіти має безпосередній
доступу до якісної
потребам формування ключових вплив на якість кадрів та у
довгостороковій перпективі освіти громадян,
компетентностей для життя;
підвищенні рівня
• кваліфіковані
педагогічні - можливості держави
стандартів
працівники є вмотивованими до реалізовувати цілі
економічного
та
матеріального
педагогічної
діяльності
та
забезпечення
професійного
розвитку, соціального розвитку.
освітнього
володіють
сучасними
середовища, змісту
методиками
навчання.
навчання та його зв’
Соціальний статус педагога є
язку з реальним
привабливим;
життям та потребами
• мережа
шкіл
спроможна
ринку, економіки та
надавати якісну освіту усім
суспільного розвитку
дітям, незалежно від місця
їхнього проживання;

