укрдiнд
(068) 5з8_зсj-46, e_mail,

наМ "

Ш.Jеlrцrr.ri;;;ёiifid;"j irrnllrn

вlд

Про розгляд запиту на
отриманнrI публiчноi iнформацii

ЩОДО

На Ваш запит на отриманrrя гrублiчноi
iнформацiТ вiд 06 лигlня 2020
року м 57
ПРОеКТiВ МiЖНаРОДНОi ТеХНiЧноi
допоrоЙ, якi були реаrriзованi в областi
за
ПРИ ДОНОРСЬКiй пiдтримцi
европейського союзу (далi _

fi::?X; i:li#:'r1:on"

ВiдповiдНо до Порядку залУченнrI,
використанIUI та монiторинry
мiхнародноТ
технiчноТ допомоги затвердженого
Постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни
вiд 15 лютого 2002року J\Ъ 153
<Про створення единоi системи
заryчення,
ВИКОРИСТаННЯ Та МОНiТОРИНry
МiЖНаРОдноi технiчнот
!онецька облдержадмiнiстрацiя виступае викJIючнодопомоги) (iз змiнами),
бенефiцiаром просктiв
мiжнародноi технiчноi допо,о.,
спiльно з Лугансъкою облдержадмiнiстрацiсю
та
iншими
центр€tльними

органами виконавчот влади.
Протягом 2014-2020 poKiB на територii
областi:
реалiзовано 13 просктiв, загальною кошторисною
BapTicTro
реалiзуютъся 4 проекти, загЕLльною кошторисною

Слiд з.значити, розрахувати кошторисЕу

бенефiцiарам не е можJIивим.
Перелiк зазначеt

"*

BapTicTro

1 015,9

млрд грн;
1 601,4млрд грн.

BapTicTb проектiв окремо по

rро.п.iв наведено у додатку.

Додаток: на 2 арк.

З повагою

!иректор департаменту

оксана

Кравченко Олена
(068)538-39_4б
ДOНвЦькд 0дд

дсl]артамент iнвестицiйно-iнновацiйного

розвитку i зоввiшнiх вiдносн

05.01_03/400/17-2оlзо/28о_2О вiд Og.07,202O

-
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Головко

Проекти
протягом 20I4-2020 poKiB
TepMiH реалiзацiI

IIазва проскту

Початок
Комплексне ретування
в умовах
надзвичайних ситуацiй,
в якiйЪпинилось
8разл}|ве населення

Донецькоt та
Jlугалськоi областей yкpaiHi
в

-l

з 1.10.20t4

l
I

Мета проекry

Kinau"

l::::1
JаUЕзпечення

помешкапнями-

".npooo.or"r""";;;;;;"'
,

YKpaiHcbKa

регiональна платформа

громадських iнiцiатив

29.01.20l5

epмiнoBa допомога постраждаjrlому
населенню Украihи
_

J4Uсзпечення житловими

02.02.2Ol5

Бенефiцiар

29.01.20l8

з1.12.20l5

умовами

--

-"*о"

п]
llРОДОВОЛЬЧИми

донецька та луr"лська

та

одА

17.04.20l5

конфлiкгу

lз4 4l5 000,00

. г __.--.ф,trчц!Dпл чIJI.анlзацlfi
aро"ад""сa*о"о-

суспшьства (ОГС), зокрема
тих,
сiльських та

вiдд;; ;;;#.1";:ТЖ*'

.Щонецькд"

заоезпечення ix акгивноii
учаgгi у демократичних змiнах

*",у

r*;;,;:;;;#;Ж# ff ",l;Ш,Н

-'

Кiровоградська_

Чернiгiвська, PiBHeHcbKa_
Херсонськ4 Львiвська.
Днiпропетровська та

29

72l 85l,g7

Закарпатська ОДД

.Щонецька та Запорiзька

одА

,твооенFс

врiвrlивих ВПО та жителiв
м.
::]|оlльш
KpllмaтopcbK,
якi опинились пй впливом

Вартiсгь про€кry
грн*

lКомп -.--..-д",,чmuld
наиошыU вразливiй частинi
l
Донецькоi та Л}танськоi областей,
l:::::_ення
що
впливу збройного конфлiкry,
29.02.2016

55 856 900,00

17.12.20!?
донецька

од{

60 459 667,17

l
I

l

|

_Вiлновлення lправлiння та сприяння
примиренню
у постамалих вй кризп

24,04.2Ol5

Украiни

громадах

30.09.20

8

l

донецька та Лугалська

ЦА, Нацiональна полiцil

l

Украiни

40з 772 427,9|

l

|

|

Моr.п"ir*iя тяmвоi пiдgгалцii

Феrтотанспорry

у;il""Т"#l #iil,lfl Н,tr, #,,};"-

жителiв, потерпйих

у

29.05.20

м, Крапаторська

рзультатi

I

ip.o*ro.i",,

"#"
елекгротранспорry

|

огган iB мiсцевого

j

;ЙЙl

та ек_он ом i i ен
,додатковоло

29.07,2ols

5

lз.08.20l7

# ifr ilХlli";Т''
донецька

|

0I.07.20lб

|

o1.oz.zolB

29 44l 745,45

О!А

49 00з 0з1,0б

;Б;ffifi :::Ж'.

",,**ouv

",
..*й;Тй;i#:ilНН;J:::ъlТff

lрепонi
Громадський пояс,Щонбасу

одд

lдопомоги ВПО та мiсце"о*rч
|

I4.08.20l5

"

;H.##iJшx::Hi;:;;"}y;lT:ffi ffi

:"

!ояецька

Донецька та Луганська

оДА

jl* r,
oonoj:*

;;

багатоuiльовоi

ryман iTapHoi
особам, якi постраждали
вiд
ооиових дiй на Сходi

01.05.20l7

Украiни

;;;;,#;""#;#1,i#ff:-"

:::. :.":"":"й
цляхом
забезпечення
з0.04.20

l

8

,:.:::.:"

:::]

l9 б45 7l5,56

засобами

продовольчоi безпеки
та

iснрання ; вiдномен ня
", "
та
надiцня основних непродовольчих
1"-q

oвaplвi лостачд{ня питноi
води та проведення

Допецька та Лугапська

одА

125 426 34о,з8

еаоLл|тацi[ систем водопостачtцня

Сприян

|

l
|

Наланняiнтегрованоiтавсебiчноi
допомоги населенню
ргiонiв схйноi
Украiни, ураженоI конфлiкrом

0l,05,20l7

28.02.2o18
донецька

ъ
l

3ахист населення,
що посграjlt(даJrо ви
.__
кОнфлiкry
у схiлнifi yкpaiнi, ч"р".
правовоi допомоги та
"ао*""

одд

35 844 000,00

J lIu(дHilнHl з цшеспрямованоБ-

дiяльнiсть

01.06.20l7

прmимiнну

l

01.05,20l8

адвокацiсю та змiною полiтики;
захоли, спрямовалi на
зони, що постраждали
.

*оrru"r";и

вiд KoHtb

r,i,i ii';;Ы;Х"fr;ЯКjО

Паоточнiй

rtуганськоi облаСтей,
де територii З-пr*.Ja"
заOрудненими вибдонебеiпечними
залишкамп вiйни

Донецька та Л}танська

одА

28 297 882,1б

в

Змист населення схiдноi Украi.ни,
що
постражд:цо

вiл конфлiкry, шхом
надаяня правовоi
допомоги та дiяльностi з
розмiнування

пйтримка ес для сходу
Украiни

вцновлення, змiцнення
миру та

-

урядувi!ffня

пБiiйййй
]Зlт,:_, ур*"."* Фу" йпБ;" ;;;;;P.n*
конФлlкry
rу".-,у
:т:11"
ч"rйо""*
MlH та вибухонебезпечних

01.07.2018

залишкiв серед

насеJIення

r"ру,

е*ономiчноБЙБЙiББ--

1|_11"""
lимиренню
в схйнiй частинi ykr

.**o"i*". .lоilr*.Н:;: ;"Н:"";Рез

0l,08.20l8

прлдйятиметься

n

И*о"rроr"*п"

li;i;;

соuiа.льнс

територiям .щонецькоi
та ЛуганськоI облаfiей
европейського

Украiни

Союзу дlя

Зменщення ризику катастроф
та
__
вразливостi
населення Схiлноi yKpaiHi

ня Доступу до

lм,якшення наслйкlв
i
населення до

залишкiв вiйни внаслiдок
конфлiкry на

Гlтанiтарна протимiнна
дiяльнiсгь на
сходi Украiни

Вiдповiдно до rryрсу НБУ
сгалом па О|.07 .2О2О

l94 800 000,00

f онбасi

пiд"ищййБййБй

ризикiв, пов'язаних з конфлirгом

01.05,20l9
донецька та Луганська

ом

та захп* np* ni]in",
,Сприяння
Фунд,lментальних свобод, та безпеки
ГРОМадян, якi знахомrься
пц ризиком
за]нати трaвм вiл вибдонебезлечних

l

фiнапсу"й"iйББй

пlдприемництва па

21.12.20l8

"

MiHicTepmBo внlтрiшнiх
спрm Украihи,
Донецька
та Луганська О[А

01.07.20l9

]_:1:й,

'Ii

npo*"uuror" у б.зпосерелнir

KocTt до лiнii зiткнення
на сходi Украiни

.Щонецька та Луганська

одА

зз l88

888,8б

15 721 052,65

31,01.202l

2 617 267 з97,8в

