МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД
ДОВІДНИК МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ І ПРОГРАМ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

Довідник містить перелік основних міжнародних організацій, які надають підтримку органам місцевого самоврядування, недержавним організаціям, ініціативним
групам. Основна увага у збірці приділена актуальним проектам підтримки міжнародними організаціями України у сфері децентралізації та регіональної політики.
Ця інформація може бути корисна перш за все муніципалітетам, а також усім, хто
цікавиться участю міжнародної спільноти у здійсненні реформування в Україні.
Проекти міжнародних донорів дозволяють не тільки пришвидшити рух українських громад до європейських стандартів, формують міцне громадянське суспільство, але й безпосередньою технічною допомогою допомагають крок за кроком
покращувати інфраструктуру міст. На жаль, в Україні не так багато громад усвідомлюють ті можливості, які наразі існують. Довідник показує весь спектр таких
резервів та покликаний підштовхнути муніципалітети до залучення донорських
коштів на розвиток населених пунктів.
ЗМІСТ
Міжнародні організації-донори
Проекти і програми, що реалізуються в Україні у сфері
децентралізації та регіональної політики:
І. Реформа місцевого самоврядування / Регіональний розвиток
ІІ. Покращення житлово-комунальних послуг, енергетичної
ефективності, зелена економіка
ІІІ. Надання адміністративних та соціальних послуг та електронне
врядування
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Видання здійснене в рамках Проекту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України впроваджує за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку. Впровадження проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу,
здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст не обов’язково відображає думку USAID або Уряду США.
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ-ДОНОРИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний
план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів
нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України.
Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного
розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення
адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної
безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і
зростаючої підтримки бюджету.
hRp://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ООН (ПРООН)
ПРООН є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією яка виступає
за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів
задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Співпрацює з 177
країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв’язання глобальних
та національних проблем в галузі людського розвитку. Покращуючи свої власні
можливості, вони мають змогу використовувати досвід та знання співробітників
ПРООН та широкого кола наших партнерів.
В Україні їхні три головні сфери діяльності в галузі розвитку зосереджуються на
демократичному врядуванні та місцевому розвитку; подоланні бідності, досягненні
процвітання та українських Цілей розвитку тисячоліття; на енергетиці та навколишньому
природному середовищі.
hRp://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/

SDC — ШВЕЙЦАРСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ І СПІВРОБІТНИЦТВА
Співробітництво Швейцарії з країнами Східної Європи
та колишнього Радянського Союзу підтримує перехід до
верховенства права, демократії та соціальноорієтованої
ринкової економіки шляхом обміну знаннями та надання
допомоги у вирішенні проблем. Швейцарська агенція розвитку та співробітництва робить
внесок у зміцнення демократичних інституцій, ефективного врядування та стабільних умов
економіки в колишніх країнах соціалістичного табору. Серед основних видів діяльності:
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• підтримка соціальних, правових та економічних реформ;
• професійна освіта для молоді та безробітних;
• покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та водопостачання;
• розвиток сільської місцевості.
Приблизно 53% ресурсів інвестовано в країни Західних Балкан (Албанія, Боснія та
Герцеговина, Македонія, Сербія та Косово). Близько 47% бюджету йде до проектів, які
впроваджуються у колишніх радянських республіках (Південний Кавказ, Центральна Азія,
Україна та Молдова).
hRps://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/en/home/representations/cooperation-oﬀice.html

GIZ — НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Є федеральною установою, що підтримується і
утримується Урядом Німеччини. Глобальною метою ГІЦ є
підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається,
в країнах з перехідною економікою, розвинених країнах.
Мета організації в Україні - сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та
проведення міжнародної освітньої роботи.
hRps://www.giz.de/en/worldwide/32413.html

SIDA – ШВЕДСЬКЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ МІЖНАРОДНОЇ СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ
SIDA – Шведське агентство з питань міжнародної
співробітництва і розвитку, є державною установою
при Міністерстві закордонних справ. З Україною SIDA
співпрацює з 1995 року. Серед проектів – підтримка вступу
України до СТО, проекти в області розвитку ринкової
економіки, декоративної культури, системи соціального захисту, охорони навколишнього
середовища, освіти.
www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/

CIDA — КАНАДСЬКЕ АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що
розвиваються у їх прагненні досягти сталого
економічного та соціального розвитку у відповідності
до їхніх потреб шляхом співпраці з ними у проведенні заходів, спрямованих на розвиток,
надання гуманітарної допомоги і, таким чином, сприяння поширенню соціальної
справедливості, міжнародної стабільності та довготривалих відносин на користь світової
спільноти, що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за кордоном.
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Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння успішній інтеграції
України до світової ринкової економіки, а також надання допомоги в мирному розвитку
демократичної системи врядування на основі верховенства права.
hRp://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/ukraine.aspx?lang=eng

РЄ — РАДА ЄВРОПИ
Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006
року. Його статус базується на Меморандумі взаєморозуміння між
Урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради
Європи та його правового статусу. Мета – сприяти зростанню єдності і
якості життя в Європі
hRp://www.coe.int/uk/web/kyiv

USAID – АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ
Головна місія USAID в Україні полягає у наданні допомоги в
процесі переходу країни до демократії та ринкової економіки.
USAID також підтримує діяльність, спрямовану на зменшення
негативних наслідків перехідного періоду для найвразливіших
верств населення. Україна відіграє критично важливу роль у заходах американської
державної допомоги, мета яких – надати підтримку країнам колишнього СРСР у становленні
інститутів демократії та глобально інтегрованої ринкової економіки. Аби сприяти Україні
у виконанні цього завдання – побудові демократичної, безпечної та заможної країни – USAID об’єднує свої зусилля з зусиллями українців у розвитку прозорих і підзвітних процесів
врядування з залученням до них переважної частини громадян, у забезпеченні стійкого
економічного розвитку на широкій суспільній базі та у розширенні доступу українців до
медичних послуг. До сфери першочергової уваги Агентства також належать боротьба з
торгівлею людьми та підтримка Чорнобильського фонду «Укриття» в рамках міжнародної
програми, у якій задіяні ще кілька іноземних донорів.
hRps://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»
Місія Міжнародного фонду «Відродження» – фінансово
й організаційно сприяти становленню відкритого,
демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки
значущих для його розвитку громадських ініціатив.
Міжнародний фонд «Відродження» розподіляє гранти між організаціями, що працюють
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на розвиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює
та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого
він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні
теми, організовує публікацію інформаційних матеріалів, опитування та громадські
кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для
підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.
hRp://www.irf.ua/

ФОНД «СХІДНА ЄВРОПА»
Місія Фонду «Східна Європа» – сприяти соціальному та економічному
розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та
підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.
Фонд Східна Європа (ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне
майбутнє. ФСЄ переконаний, що найбільш ефективно виконати свою
місію він зможе:
• сприяючи побудові стійких партнерств громади, влади та бізнесу;
• посилюючи потенціал місцевих організацій;
• підтримуючи створення та поширення інноваційних моделей розвитку та сприяючи
налагодженню співпраці серед своїх партнерів.
hRp://www.eef.org.ua/ua/
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ПРОЕКТИ І ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ У СФЕРІ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
І. РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ / РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ОСНОВНІ ПРОГРАМИ ЄС
Програма ЄС/GIZ «Підтримка політики регіонального розвитку України» (фінансові
ресурси: 25 млн.євро – гранти для регіональних проектів розвитку на період 20142017рр. та 6 млн.євро – технічна допомога на період 2013-2016рр.).
Метою програми є допомога Уряду України у формуванні та реалізації державної політики
регіонального розвитку, в т.ч., розроблення необхідних для її здійснення та фінансування
законодавчих та адміністративних інструментів. Програма сприяє реалізації в Україні
проектів регіонального розвитку, зокрема, спрямованих на вирішення проблем тимчасово
переміщених осіб.
Контакти: (+38 044) 279 25 59, info@surdp.eu, Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, оф. 13.
hRp://dfrr.minregion.gov.ua/

Програма бюджетної підтримки ЄС «Підтримка регіональної політики України»
(фінансові ресурси: 55 млн. євро – бюджетна підтримка на період 2014-2018 рр.).
Мета програми - надання прямої фінансової підтримки Україні (перерахування траншами
коштів до державного бюджету за результатами виконання Україною узгоджених сторонами
індикаторів) для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020
року. Технічна допомога в рамках проекту буде зосереджена на удосконаленні системи
адміністрування місцевих фінансів та фіскального контролю.
Контакти: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства (Департамент з питань регіонального розвитку): (+38
044) 590 47 77, Pi[sykIM@minregion.gov.ua, Київ, вул. Велика Житомирська, 9;
проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні: (+38 044) 279 25
59, info@surdp.eu, Київ, вул. Велика Житомирська 8/14, оф. 13
www.minregion.gov.ua
www.surdp.eu

Програма ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду ІІІ», (фінансові
ресурси: 23,8 млн. євро на період 2014-2017 рр.).
Програма реалізовується Програмою розвитку ООН. Метою програми є сприяння сталому
соціально-економічному розвитку регіонів за рахунок створення умов для підвищення
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рівня професіоналізму працівників місцевих адміністрацій та сприяння регіональним
ініціативам.
Контакти: (+38 044) 253 59 75, henk.vanzyl@undp.org, olena.ruditch@undp.org, вул.
Еспланадна 20, 7 поверх, кк. 704-708, Київ, 01601
hRp://www.cba.org.ua/

Програма ЄС «Програма регіонального та місцевого розвитку» (фінансові ресурси:
138 млн. євро на період 2014-2017 рр.).
В основу програми покладено підтримку регіонального розвитку, підхід, орієнтований на
громаду.
Контакти: Представництво ЄС в Україні; вул. Володимирська, 101, Київ, 01033 Україна, (+380
44) 390 80 10
Керівник секції «Сталий розвиток: економічне співробітництво, соціальний та
регіональний розвиток» Хуана Мера Кабейо, delegation-ukraine@eeas.europa.eu
Міністерство економічного розвитку та торгівлі – Олена Кучеренко, Керівник
Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та
координації міжнародної технічної допомоги, (+38 044) 253 04 59, 253 04 56, vgrigoryeva@me.gov.ua, imartynenko@me.gov.ua
Програма ЄС «Демонстраційні проекти Угоди мерів» (COM-DEP) (фінансові ресурси:
14,2 млн. євро на період 2014-2018 рр.).
Була створена на рівні Європейської Комісії, як відповідь на виклики, що стоять перед
невеликими (до 200 тис. населення) містами-підписантами загальноєвропейської
ініціативи «Угода мерів» в країнах Східного партнерства в контексті відсутності або
неналежного рівня власного технічного та фінансового потенціалу для впровадження
Планів дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Метою даної програми є належне
супроводження професійної Командою Підтримки впровадження проектів у відібраних
містах у рамках представлених ними планів дій. На основі двоетапного конкурсу
Єврокомісією було відібрано 19 проектів-переможців (11 з них - в Україні, по 3 в Молдові
та Білорусі, по 1 у Вірменії і Грузії). Кожне місто підписав з Єврокомісією грантові угоди.
Загальний запланований обсяг фінансування грантів становить 14,2 млн. євро.
Контакти: вул. Костомарова 1/3, оф. 5, 79005 Львів, тел.: (+38 032) 253 87 04, svyatoslav.pavlyuk@eumayors.eu; Команда підтримки: Інна Шеремет, e-mail: innaparfenyuk@gmail.com, тел. (+38 032) 253 52 62
hRp://www.soglasheniemerov.eu/about/signatories_ru.html
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ІНШІ ДВОСТОРОННІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЄС УКРАЇНИ
Пряма підтримка ЄС недержавних організацій.
ЄС підтримує 13 проектів, що реалізуються недержавними організаціями на загальну
суму 3 млн. євро, які направлені на вирішення широкого спектру завдань у сфері
децентралізації та регіонального розвитку. В рамках програми реалізуються сім проектів
з розширення та підвищення рівня якості надання адміністративних послуг у містах
Києві, Львові, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві та Івано-Франківську. Проект, метою якого є
моніторинг реалізації регіональної політики, впроваджується у м. Чернігові із залученням
дослідницьких організацій ще з 12 регіонів. Ще один проект з децентралізації та розвитку
місцевого самоврядування фокусується на шести пілотних областях (Донецька, Луганська,
Київська, Одеська, Львівська та Івано-Франківська) і передбачає фінансування 260 тис.
євро у якості субгрантів для місцевих громадських організацій.
Контакти: Інститут громадянського суспільства, Україна, Київ, 01103 бул. Дружби
народів, 22, кім. 21 Тел: (+38 044) 529-73-94;
Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, вул. Мстиславська 14, кв.
11, Чернігів, 14000, info@pﬁrs.org
hRp://pﬁrs.org; hRp://www.cnap-if.org.ua/; hRp://www.lgr.org.ua/;
hRp://www.eef.org.ua; hRp://pard.org.ua/

Підтримка ЄС відновлення економіки України (фінансові ресурси: 55 млн. євро на період
2016-2020 рр.).
Програмою передбачено два основні напрямки: перший – на загальнодержавному рівні
буде надаватись технічна допомога та консультування з питань вироблення політики для
завершення існуючих процесів з дерегуляції та створення відповідного інформаційного
інтернет порталу для малого і середнього бізнесу; другий – на регіональному рівні програма
передбачає надання практичних консультацій для малого і середнього бізнесу та розвиток
підприємницьких навичок через мережу центрів з розвитку бізнесу. Ця програма також
має на меті сприяти розширенню можливостей доступу, на місцевому рівні, до фінансових
ресурсів завдяки поєднанню консультативної допомоги з розвитку бізнесу та додаткового
фінансування ЄС в рамках грантової програми в обсязі 40 млн. євро. В рамках програми
також буде надано допомогу комерційним банкам із запровадження ефективного
управління ризиками з метою підвищення їх спроможності задовільнити зростаючий
попит на фінансування з боку малого і середнього бізнесу.
Контакти: Європейський банк реконструкції та розвитку, (+38 044) 277 11 00, kiev@
kev.ebrd.com, Київ, вул. Немировича-Данченка, 16.
hRp://www.ebrd.com/ukraine.html
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Інструмент ЄС зі сприяння стабільності і миру: підтримка підсиленню місцевого
управління на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей
(фінансові ресурси: до 10 млн. євро на період 2016-2017рр.).
Метою проекту є загальна підтримка процесів децентралізації з обов’язковим
спрямуванням фондів на вирішення специфічних проблемних питань, які виникатимуть
в умовах конкретних регіонів. Інструмент матиме три основні напрямки: підсилення
адміністративних можливостей місцевих адміністрацій; підвищення рівня місцевої безпеки
шляхом сприяння поширенню позитивних практик з вирішення конфліктів та з гендерних
питань; підвищення соціальної стабільності шляхом розширення участі громадськості у
процесах, описаних в перших двох напрямках.
Контакти: Програма розвитку ООН (ПР ООН), вул. (+ 38 044) 253 936,
registry@un.org.ua, Кловський узвіз, 1, Київ 01021
hRp://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/ourwork/overview.html

Східно-Європейське партнерство у сферах енергоефективності та захисту навколишнього
середовища (фінансові ресурси: 108 млн. євро).
Надання ЄС спільно з іншими донорами місцевим адміністраціям та комунальним
підприємствам грантової підтримки заходів з енергоефективності та підвищення якості
питної води на загальну суму оголошених внесків для України до 108 млн. євро.
Контакти: Європейський банк реконструкції та розвитку, пан Андерс ЛУНД, (+38
044) 207 338 7031, lunda@ebrd.com, Київ, вул. Немировича-Данченка, 16.
hRp://www.ebrd.com/ukraine.html

БАГАТОСТОРОННІ ПРОГРАМИ ЄС
«Європейський інструмент сусідства та партнерства: Територіальне співробітництво»
(фінансові ресурси: 12,5 млн. євро на період 2015-2017 рр.).
Ця програм включає чотири програми територіального співробітництва, з яких у двох
можлива участь України: Білорусь-Україна (Чернівецька, Одеська та Вінницька області) та
Молдова-Україна (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області).
Обидві програми мають на меті підвищити рівень транскордонних контактів між місцевим
керівництвом, громадами та громадськими організаціями з метою розробки спільних
заходів для сталого соціально-економічного розвитку регіону.
Контакти: (+995 322) 36 90 74, oﬀice@eaptc.eu, офіс 1, 2-й поверх, вул. Тактакішвілі, 7-9,
Тбілісі 0162, Грузія
hRp://eaptc.eu/ru/
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Рада Європейських програмних рамок (фінансові ресурси: 30 млн. євро у період 2015-2017 рр.).
Ця програма надає допомогу країнам Східного партнерства в сфері прав людини,
правосуддя, верховенства права, інформаційного суспільства та демократичного розвитку,
а також включає специфічний компонент, що стосується місцевого самоврядування. В
рамках програми надається підтримка процесу реформування та підтримки етичної
поведінки виборних місцевих представників.
Контакти: Офіс Ради Європи в Україні, (+38 044) 425 60 01, Київ, вул. Іллінська, 8,
під’їзд 7, поверх 6
hRp://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/EAP/default_en.asp

РАДА ЄВРОПИ
Програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні»
Стратегічна мета Програми: посилення інституційної і адміністративної спроможності
уряду України заохочувати, координувати та здійснювати децентралізацію, підтримка
підготовки і реалізації територіального об’єднання на всій території країни.
Реалізується – Центром експертизи реформ місцевого самоврядування Генерального
директорату з питань демократії – II Генерального секретаріату Ради Європи в рамках
Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки.
Термін реалізації: 1 липня 2015 року – 31 грудня 2017 року.
Контакти: Офіс Ради Європи в Україні, вул. Іллінська, 8, 7-й під’їзд, Київ, Україна, 04070
Менеджер Програми: Андрій Гук, тел.: (+38 044) 303 99 16 (внутр. 113), факс: (+38
044) 425 60 01 (внутр. 111), e-mail: andriy.guk@coe.int
hRp://www.slg-coe.org.ua/

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)
Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (PULSE)
(період: 2015-2020 рр.).
Метою проекту є зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократії,
покращення умов для розвитку територіальних громад та забезпечення стабільності.
Він допомагає Урядові України та місцевим органам влади започаткувати й впровадити
раціональні підходи до здійснення децентралізації, починаючи з законодавства, що
забезпечує цей процес, з врахуванням думок та пропозицій місцевої влади, а також на
основі збільшення ресурсів і потенціалу органів місцевого самоврядування.
Реалізує – Асоціація міст України.
Контакти: вул. Січових Стрільців, 73, 11 поверх, Київ, 04053, тел./факс,
(+38 044) 044 486 28 78, 486 28 12, info@auc.org.ua
hRp://www.auc.org.ua/
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Муніципальна енергетична реформа в Україні (MERP) (період: 2013 -2017 рр.).
Метою проекту є зменшення та пом’якшення впливу викидів парникових газів в Україні,
які є наслідком неналежного використання джерел енергії і, таким чином, забезпечити
кращу енергетичну безпеку країни та економічне зростання.
В рамках проекту 1) підтримуватиметься удосконалення нормативно-правового
середовища на забезпечення низьковуглецевого розвитку; 2) підтримуватимуться
інвестиції у низьковуглецеві технології та засоби виробництва; 3) надаватиметься
навчання з метою підвищення спроможностей та поінформованості; 4)
підтримуватиметься спроможність Уряду України в реалізації стратегій
низьковуглецевого розвитку.
Контакти: вул. Льва Толстого, 9a, 1-ий поверх, Київ, Україна, 01004, info@merp.org.
ua, тел.: (+38 044) 596 59 60, факс: (+38 044) 596 59 61
hRp://www.merp.org.ua/index.php?lang=uk

АГЕНТСТВО ШВЕЦІЇ З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (SIDA)
Проект Академії Фольке Бернадотта «Місцеве самоврядування та верховенство
права в Україні» (період: 2014-2017 рр.).
Цілі, місії, завдання: підтримка зміцнення та інтеграції принципів верховенства права в
сфері надання публічних послуг органами місцевого самоврядування в Україні через 1)
посилення спроможності органів місцевої влади щодо надання послуг у відповідності
до принципів верховенства права шляхом запровадження методології самооцінки, 2)
підвищення розуміння громадян щодо того, як реалізовувати свої права при зверненні
за одержанням послуг, 3) зміцнення громадянського суспільства в його спроможності
вимагати правової відповідальності та підзвітності від органів влади на місцевому
рівні.
Контакти: вул. Богдана Хмельницького, 52-А, (Офіс Шведської Торгової Ради),
01030, Київ, Україна, тел.: +(38 044) 498 66 51, факс: (+38 044) 496 06 25,
е-mail: jsedyk@gmail.com, shane.quinn@fba.se
hRp://www.fba.se

Шведсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (фінансові
ресурси: 32 млн. крон у період 2014-2017 рр.).
Цілі, місії, завдання: Впровадження в систему оцінки діяльності органів місцевого
самоврядування інноваційної методики, розробленої експертами Академії Фольке
Бернадотте, яка спрямована на розвиток якості послуг для населення в найбільш
актуальних сферах (ЖКГ, землекористування, утилізації твердих побутових відходів,
діяльності центрів надання адміністративних послуг, тощо) з точки зору базових
принципів Верховенства Права. Виконавці: Шведська асоціація місцевих влад та
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регіонів (SALAR), SKL International.
Контакти: вул. Б. Хмельницького 52а, 01030, Київ, Україна, тел.: (+38 067) 234 55 67
факс: (+38 044) 496 06 25, е-mail: khavrylov@gmail.com, facebook: www.facebook.com/
DSPUkraine
hRp://ti-ukraine.org/

ФОНД ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДОПОМОГИ ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ (FASEP)
FASEP «Дослідження» – фінансування надається для проведення техніко-економічного
обґрунтування (ТЕО) або технічної допомоги (фінансові ресурси: від 150 000 до 600
000 євро, постійнодіюча).
Умови: об’єкт – послуги з реалізації проектів розвитку, а саме: проведення технічноекономічного обґрунтування, складання попередніх проектів, написання проектного
завдання; технічна підтримка підготовки та реалізації проектів. Проекти, що можуть
фінансуватися: проекти інфраструктури в рамках стратегій розвитку, що реалізуються
органами місцевої влади, та до яких можуть залучатися французькі підприємства
(виробники обладнання, інженери, розробники, тощо).
Сектори: громадський транспорт (трамваї, метро, потяги, аеропорти), охорона
навколишнього середовища (питна вода, очищення каналізаційних відходів, управління
водними ресурсами, твердими відходами, проекти, передбачені Кіотським протоколом),
енергетика (зокрема, відновлювана енергетика та підвищення енергоефективності),
охорона здоров’я, агропромисловість та іригація.
Принципи фінансування: на реалізацію проектів може залучатися додаткове фінансування
від міжнародних та регіональних фінансових установ (Світовий банк, ЄІБ, ЄБРР, інші) та
за умови координації із Французькою Агенцією розвитку. До фінансування можуть також
долучатися місцеві підприємства та/або бенефіціар. Обов’язкова умова – 85% оплачуваних
послуг за рахунок гранту мають становити послуги французьких підприємств (інженерні
бюро, бюро досліджень, тощо).
Контакти: (0382) 76 52 13
hRp://www.tresor.economie.gouv.fr/4078_Mode-demploi-du-Fonds-detude-et-dAide-au-Secteur-Prive-FASEP

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЕСТОНІЇ
Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади (максимальна сума
гранту становить 15 000 євро; крайнього терміну подачі заявки нема; за рік можуть бути
профінансовані 2-3 проекти).
Мета мікрофінансування – швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних
країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових
організацій і фондів, що діють в громадських інтересах. Проекти повинні бути пов’язані з
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однією з наступних галузей: 1) освіта, 2) охорона здоров’я, 3) мир і стабільність, 4) розвиток
демократії і верховенство закону, 5) економічний розвиток, 6) екологічно сприятливий розвиток
7) інформування громадськості та глобальна освіта. І відповідати загальним цілям розвитку
співпраці – становище жінок та забезпечення гендерної рівності - поліпшення навколишнього
середовища та підвищення рівня екологічної свідомості - сприяти втіленню ICT solutions Заявник
повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською мовою до Посольства
Естонії в Україні.
Контакти: Посольство Естонії, вул. Пушкінська 43Б, Київ, тел.: (+380 44) 590 07 80,
факс: (+380 44) 590 0781, е-mail: embassy.kyiv@mfa.ee
hRp://www.estemb.kiev.ua/ukr

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
Програма розвитку муніципальної інфраструктури України (фінансові ресурси: від
150 000 до 600 000 євро).
У лютому 2016 прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди (проект
«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським
інвестиційним банком». Фінансовою угодою передбачено залучення 400 млн. євро для
модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства України у сферах:
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективність будівель зовнішнє
освітлення населених пунктів, поводження з побутовими відходами.
Загальний період погашення позики (з урахуванням пільгового періоду): 15 років для субпроектів
у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з побутовими відходами;
22 роки для субпроектів у сфері централізованого теплопостачання та енергоефективності
будівель; 30 років для проектів у сфері гарячого водопостачання, централізованого та
нецентралізованого питного водопостачання, водовідведення.
Пільговий період: 3 роки для субпроектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
та поводження з побутовими відходами; 5 років для субпроектів у сфері централізованого
теплопостачання та енергоефективності будівель; 8 років для проектів у сфері гарячого
водопостачання, централізованого та нецентралізованого питного водопостачання,
водовідведення. Строки будівництва за субпроектами не можуть перевищувати тривалість
пільгового періоду. Кінцевими бенефіціарами частини позики можуть виступати центральні
та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні та
комунальні підприємства (включаючи підприємства, державна чи комунальна частка в яких
більше 50 відсотків). Наразі приймаються заявки від потенційних кінцевих бенефіціарів
Контакти: Мінрегіон, 01601, Київ, вул. Велика Житомирська, 9, 03150, вул. Ділова, 24,
Загальний відділ: (+38 044) 284 05 54, 284 05 51, 278 83 90 (факс), minregion@minregion.gov.ua
hRp://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-zaproshuye-do-uchasti-u-proekti-programa-rozvitku-munitsipalnoyi-infrastrukturi-ukrayini-2/
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ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»
Програма «Демократична практика». Програмна ініціатива підтримує розробку
змін до законодавства про конфлікт інтересів у публічній сфері, адвокацію їх ухвалення
та громадський контроль за їх упровадженням. Фонд прагне зробити максимально
відкритими будь-які державні надходження й витрати, а також доходи та статки
державних службовців. Щоб боротьба з конфліктом інтересів була більш дієвою, а доходи
можновладців і витрати бюджету – більш контрольованими, Фонд підтримує прагнення
громадськості мати вільний доступ до всіх державних реєстрів.
Контакти: Олексій Орловський, Директор Програмної ініціативи «Демократична
практика», orlovsky@irf.ua, (+38 044) 461 95 00
hRp://www.irf.ua/programs/democracy/

ПРОЕКТ «УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ»
Донори: Фонд «Відродження», Фонд Конрада Аденауера, Fridrich Naumann Stiung,
Посольство Кололівство Нідерландів в Україні, Рада Європи, Посольство Японії в Україні.
Цілі, місії, завдання: УШПС – це освітньо-мережевий проект, розроблений з метою
підвищення культури публічної політики в Україні, яка базується на принципах
справедливості, довіри та діалогу.
Контакти: вул. Нижній Вал, 33, офіс 8, 04071, Київ, Україна, тел.: (+38 044) 531 37 68,
факс: (+38 044) 425 25 33, е-mail: svitlana@laboratory.kiev.ua
hRp://www.usps.org.ua/

ШВЕЙЦАРСЬКЕ БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА (ШБС/SDC)
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO).
Місія проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому
розвитку в Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних
процесів, так і для надання послуг на рівні громади.
Проект передбачає три фази: фазу I (2007-2010), фазу II (2010-2013) та фазу III (2013-2017).
Серед завдань проекту DESPRO є:
• Покращання якості послуг і доступу до них у цільових районах.
• Впровадження ефективних моделей управління досвідом/знаннями у секторі децентралізації
і місцевого самоврядування.
• Підтримка процесу національного реформування з розбудови децентралізації і місцевого
самоврядування.
Контакти: вул. Бориса Грінченка 2, офіс 2, 01001, Київ, Україна, тел.: (+38 044) 270 55
21 38, (+38 044) 270 55 27, факс: (+38 044) 279 67 27, е-mail: despro@despro.org.ua
hRp://despro.org.ua/
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ІІ. ПОКРАЩЕННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ, ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5Р)
(фінансові ресурси: 90 млн. євро у 2011-2018 рр.).
Фінансування розраховане на зацікавлені муніципалітети. E5P фонд, створений за участі
багатьох донорів, який управляється ЄБРР та спрямований на підтримку інвестицій у
сфері енергетичної ефективності в Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд буде
доповнювати кредити на підвищення енергетичної ефективності, що надаються фінансовими
інституціями. Гранти надаватимуться на пріоритетні сфери: централізоване опалення, інші
проекти з енергетичної ефективності, екологічні проекти в Україні. Фонд також підтримує
інші інвестиції, направлені на суттєве збільшення заощаджень енергії.
Контакти: Антон Усов, е-mail: kiev@kev.ebrd.com, тел.: (+380 44) 277 11 00; Андерс
Лунд, Менеджер E5P, е-mail: lunda@ebrd.com, тел: (+44 207) 338 70 31
hRp://ukraine.e5p.eu/

Проект ЄС/ЄБРР «Технічна допомого українським муніципалітетам» (фінансові
ресурси: 5 млн. євро у 2008- грудень 2016 рр.).
Проект фінансує технічну підтримку декількох інвестицій, які розвиває на даний момент
ЄБРР в Україні, зокрема у галузі водопостачання і водовідведення, централізованого
опалення, транспорту.
Географія: Рівне, Львів, Житомир, Енергодар, Івано-Франківськ.
Контакти: Євроейський банк реконструкції та розвитку, е-mail: kiev@kev.ebrd.com,
тел: (+380 44) 277 11 00, факс: (+380 44) 277 11 60
Проект ЄС «Розвиток велотранспорту задля добробуту громад» (фінансові ресурси:
250 тис. євро у 2014-гркдень 2017 рр.).
Проект спрямований на досягнення позитивних змін у загальнодержавній та місцевій
транспортній політиці задля розвитку велосипедної інфраструктури.
Контакти: Асоціація велосипедистів Києва, Олеся Сторожук, е-mail: media@avk.org.ua,
Тел: (+38 066) 310 31 33
АГЕНТСТВО ШВЕЦІЇ З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (SIDA)
Проект «Енергетична ефективність» (фінансові ресурси: 16,1 млн. євро у 2010-2019 рр.).
Мета полягає у збільшенні енергетичної ефективності і зниженні викидів у довкілля.
проект робить доступним (через багатосторонній трастовий фонд, керований ЄБРР)
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співфінансування інвестиційних проектів, які будуть запропоновані міжнародними
фінансовими інституціями.
Контакти: Посольство Швеції, Івана Франка, 33/34, 3-й поверх, 01901 Київ, Україна,
ambassaden.kiev@gov.se, Тел.: (+380 44) 494 42 70, факс: (+380 44) 494 42 71
(посольство), (+380 44) 494 42 74 (SIDA)
www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine-/

СВІТОВИЙ БАНК
Проект «Україна – проект з підвищення енергоефективності» (фінансові ресурси: 200
млн. дол. у 2011-2016 рр.).
Метою проекту є внесок у поліпшення енергетичної ефективності промислових
і комерційних компаній, муніципалітетів, підприємств комунального сектору та
енергосервісних компаній шляхом сприяння сталому фінансовому посередництву для
фінансування інвестицій у енергетичну ефективність.
Контакти: Дмитро Глазков, Дніпровський узвіз, 1, 2-й поверх, Київ 01010, Україна,
(+38 044) 490 66 71, ukraine@worldbank.org
hRp://www.worldbank.org/projects/P132741/district-heating-energy-eﬀiciency?lang=en

ШВЕЙЦАРСЬКЕ БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА (SDC)
Проект «Енергетична ефективність – Житомир» (фінансові ресурси: 16,1 млн. дол. у
2014-2017 рр.).
Проект має на меті удосконалення муніципальної енергетичної інфраструктури, поширення
поновлюваних джерел енергії.
Контакти: Ганна Кузнєцова, Швейцарське бюро співробітництва в Україні, вул.
Глибочицька, 4, 04050, Київ (+380 44) 238 62 50 ganna.kuznetsova@eda.admin.ch
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (МБРР)
Програма «Розвиток міської інфраструктури-2» (у співпраці з Мінрегіоном) (фінансові
ресурси: біля 30 млн. дол. США)
Мета: забезпечення ефективного використання енергії та переробки твердих відходів.
Відсоток за користування кредитом: LIBOR плюс. Період повернення позики: до 20 років.
Гарантії: урядові гарантії. Критерії фінансування: погодження проекту з Урядом України.
hRp://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&countrycode_exact=UA
www.minregion.gov.ua/
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Програма «Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання»
(у співпраці з Мінрегіоном) (фінансові ресурси: біля 30 млн. дол. США)
Мета: модернізація технологічного обладнання, систем генерації і транспортування
теплової енергії. Відсоток за користування кредитом: LIBOR плюс. Період повернення
позики: до 20 років. Гарантії: урядові гарантії. Критерії фінансування: погодження проекту
з Урядом України.
hRp://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&countrycode_exact=UA
www.minregion.gov.ua/

НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
Проект «Енергоефективність у громадах» (фінансові ресурси: 4 млн. євро у 2013-2016 рр.).
GIZ та Мінрегіон України реалізують Проект «Енергоефективність у громадах». На регіональному
та місцевому рівнях проект надає підтримку п’яти об’єднанням громад, так званим консорціумам,
в усіх регіонах країни: Дніпропетровська обласна рада з чотирма містами, Чернівецька міська
рада – з двома, Луганська міська рада – з чотирма, Полтавська обласна державна адміністрація
з чотирма й Житомирська міська рада з трьома містами.
Контакти: вул. Хрещатик 15, оф. 69, 01001, Київ, Україна, тел: (+38 044) 279 17 26
hRps://www.giz.de/en/worldwide/32566.html

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)
Вода для сільськогосподарського сектору (період: 2015-2017 рр.).
Метою цього дворічного проекту USAID є відновлення
інфраструктури систем
водопостачання з метою поліпшення водопостачання для сільського населення та
сільськогосподарського виробництва у вибраних громадах Херсонської області. Проект
спрямовано на підвищення потенціалу пілотних громад для нарощування виробництва
та підвищення врожайності високорентабельних культур; мобілізацію та залучення
місцевих громад до управління водними ресурсами; забезпечення доступу до поліпшеної
інфраструктури водопостачання, що є громадською власністю; створення стійкої власності
громади на використання та управління стабільними поставками водних ресурсів
(кооператив, що управляє водними ресурсами як член державно-приватного партнерства);
розробку та реалізацію механізмів сталого фінансування систем водопостачання, які
можна буде поширювати на інші господарства.
Реалізує: Інститут розвитку аграрних ринків (AMDI)
Контакти: Київ, 03057, вул. Гетьмана Вадима, 1В офіс 168; Херсон-3, 73003, вул. 40
років Жовтня, 5, офіс 19, тел.: (+380 44) 456 27 29, 456 27 25, факс: (+380 44) 456 27 31
hRps://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture
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ІІІ. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ, ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ
ПРООН
Проект «Електронне врядування та прозорість на рівні муніципалітетів» (фінансові
ресурси: 960 тис. дол. у 2014-2017 рр.).
Це компонент проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Мета – введення
електронного уряду на муніципальному рівні.
Контакти: вул. Еспланадна, 20, 7 поверх, офіси 704 - 708, Київ 01601, Україна (+38
044) 584 34 70, 584 34 86, Олена Трощанська, Olena.Troshchynska@undp.org
hRp://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/operations/projects/human_development/project_sample111.html

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)
Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ)-ІІ (період: 2011-2017 рр.).
Цей проект сприяє ефективному та прозорому виконанню місцевих бюджетів,
аби стимулювати соціально-економічний розвиток територіальних громад. ЗМФІІІ надає органам центральної та місцевої влади законодавчу, методологічну та
організаційну підтримку у поширенні програмно-цільового методу бюджетної
діяльності (ПЦМ) на всі місцеві бюджети в Україні, а також забезпечує постійне
навчання фахівців з питань ПЦМ. На сьогодні, проект співпрацює з 15 містами
у розробці та впровадженні багаторічних стратегій розвитку з використанням
методів фінансової діяльності, які заохочують енергоефективність. Ще одним його
завданням є підвищення рівня обізнаності громадян з процесами державного
бюджетування, доходами та видатками бюджету.
Реалізує: Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень
Контакти: вул. Борисоглібська 15-В, 2 поверх, м. Київ, 04070, Україна, тел. (+38 044)
353 58 68, 492 97 80, 492 97 81, факс (+38 044) 492 97 83.
hRp://www.ibser.org.ua

Проект «Розвиток потенціалу електронного врядування в Україні» (період: 2015-2016 рр.).
Проект «Розвиток потенціалу електронного врядування в Україні» сприятиме діяльності
зацікавлених сторін у складі Уряду України за трьома основними напрямами у сфері
електронного врядування: 1) напрям «Стратегічні комунікації», що має забезпечити
розуміння громадянами та усіма органами влади ролі електронного врядування
у підтримці реформ в Україні; 2) напрям «Підтримка діяльності Міжвідомчої ради
з інформаційних та комунікаційних технологій», що являє собою багатосторонній
(колективний) підхід до розробки та впровадження стратегії електронного врядування
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в Україні; 3) напрям «Розробка системи електронних послуг», який має забезпечити
громадянам і бізнесу переваги від отримання послуг у більш ефективний і прозорий
спосіб.
Реалізує: Академія електронного врядування Естонії
Контакти: (+372) 641 13 13, info@ega.ee
hRp://www.ega.ee/projects/?country=74

Програма «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) (період: 2014-2019 рр.).
Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання зусиль
орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та урядових інституцій
для необхідних змін політики, підготовки та реалізації законодавства і забезпечення
конкретних інституційних реформ у сфері сприяння розвитку малого та середнього
бізнесу (МСБ). Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в
країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України у
європейський та світовий ринки.
Завдання програми: визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які
покращують бізнес-середовище для МСП в Україні, надати підтримку на центральному та
місцевому рівнях у підготовці, просуванні та впровадженні ефективного законодавства,
регулювання та процедур, що базуватимуться на результатах аналізу основних правових,
нормативних та адміністративних бар’єрів, координувати та підтримувати ініціативи
бізнес-спільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних
реформ.
Контакти: вул. Саксаганського, 44, оф.5, 01033, Київ, Україна, тел.: (+38 044) 289 55 32, е-mail: lev_
info@eef.org.ua
hRp://eef.org.ua/ua/prohramy/lev.html

ТRANSPARENCY ІNTERNATIONAL
Проект «Відкрите врядування: без паперових обіцянок, досягнення реальних
результатів» (період: 2013-2016 рр.).
Мета проекту: добиватись змін у країнах силами звичайних людей, допомагати людям
користуватись законами, взаємодіяти з владою, просувати стандарти відкритого
врядування на всіх рівнях.
Завдання, які планується вирішити в рамках проекту:
1. Люди уповноважені розвивати та користуватись своїми правами на доступ до інформації,
участі та підзвітності у врядуванні, щоб змінювати свої життя на краще.
2. Спрощені та зрозумілі стандарти Відкритого Врядування визначені, адаптовані, прийняті
та контрольовані на національному та міжнародному рівнях.
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3. Ті, хто має владу та вплив, беруть на себе відповідальність впроваджувати відкрите
врядування та діють, щоб реалізувати переваги для людей.
Контакти: Анастасія Козловцева (менеджер департаменту міжнародних відносин
Transparency International Україна), тел. (+38 050) 905 26 62, e-mail: kozlovtseva@
ti-ukraine.org
hRp://ti-ukraine.org/

Проект «Професійні громадські антикорупціонери» (період: 2015-2018 рр.)
Експерти порахували: щорічна сума поборів досягає розміру половини державного бюджету
країни, тобто понад 130 млрд. грн. Українці не вірять у можливість подолання корупції в державі
та скептично ставляться до будь-яких ініціатив, спрямованих на зниження рівня корупції. Transparency International - Україна, ставить за мету забезпечити максимально ефективне використання
антикорупційного та інформаційного законодавства у щоденній діяльності представників
моніторингових громадських організацій через спеціалізовані освітні програми, просвітницьку
діяльність, комунікаційний майданчик - сайт anticorruption.in.ua
Координати: Олена Кіфенко, координатор проекту (kifenko@ti-ukraine.org), Алла
Волошина, експерт із розвитку організаційної спроможності організацій (voloshyna@ti-ukraine.org)
hRp://ti-ukraine.org/
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