
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу (річний) 

проєкту (програми) «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та 

організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування 

потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері 

наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту»  

Піврічний/річний (зазначити необхідне) річний 

Період звітування 2019 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Донор Європейський Союз 

Виконавець Міжнародна та ібероамериканська 

фундація з адміністрування і 

громадської політики (FLIAPP) 

Реципієнт Державна служба фінансового 

моніторингу України 

Бенефіціар Міністерство внутрішніх справ 

України 

Державна фіскальна служба України 

Міністерство юстиції України 

Служба безпеки України 

Державна судова адміністрація 

України 

Генеральна прокуратура України 

Міністерство охорони здоров’я 

України 

Номер реєстраційної картки проєкту № 3691-02 

Запланована і фактична дата початку реалізації 

проєкту (програми) та завершення 

01.01.2017-31.12.2020 

Кошторисна вартість до 1 500 000, 00 евро 

Інформація про наглядові ради та експертні 

групи, утворені для супроводження діяльності за 

проєктом (програмою) у разі, коли таке 

супроводження передбачається проєктом 

(програмою) 

Наглядові ради та експертні групи не 

передбачені проєктом 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження проєкту 

(програми) 

З початку року за сприяння 

зазначеного проєкту були проведені 

наступні заходи для представників 

Держфінмоніторингу, державного та 

приватного сектору у сфері ПВК/ФТ: 

1. Семінар "Дія ЄС IV, планування та 

огляд" (21 січня 2019, м. Київ). 

2. Семінар «Дія ЄС V, планування та 

огляд” (13 червня 2019, м. Київ). 

3. Засідання робочої групи експертів 

Паризького пакту з питань 

незаконних фінансових потоків, 

пов’язаних із незаконним обігом 

опіатів (27-28 червня 2019, м. Нью-



Делі, Республіка Індія). 

Також в рамках реалізації зазначеного 

проєкту Держфінмоніторингом у 

співпраці з правоохоронними 

органами здійснювалась розробка 

Посібника щодо проведення 

паралельних фінансових розслідувань 

ВК/ФТ. 

Загальна сума витрачених коштів міжнародної 

технічної допомоги під час реалізації проєкту 

(програми) на кінець звітного періоду (за 

наявності), 

у тому числі за категоріями: 

Інформацією про витрачені кошти 

Держфінмоніторинг не володіє, 

оскільки всі витрати забезпечувалися 

безпосередньо донором. 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги Були надані консультативні послуги 

від представників проєкту. 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 

адміністративні витрати виконавця, відрядження 

і проживання 

- 

Проблемні питання - 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) 

на кінець звітного періоду 

Заплановані 

результати на 

кінець звітного 

періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Загальною метою проєкту є сприяння 

запобіганню та ефективній боротьбі з 

організованою злочинністю, у тому 

числі із незаконним обігом наркотиків 

вздовж «героїнового маршруту». 

Організація 

семінарів/круглих 

столів/тренінгів. 

Представниками проєкту 

«ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з 

питань протидії наркотикам 

та організованій 

злочинності, інтенсивне 

співробітництво та 

нарощування потенціалу для 

боротьби з організованою 

злочинністю у сфері 

наркоторгівлі вздовж 

«героїнового маршруту» 

було надано послуги з 

організації двох семінарів з 

планування та огляду 

діяльності проєкту, а також 

були здійснені заходи щодо 

проведення засідання 

робочої групи експертів 

Паризького пакту з питань 

незаконних фінансових 

потоків, пов’язаних із 

незаконним обігом опіатів. 

Зобов’язання донора (виконавця) Оцінка виконання зобов’язань на кінець 



проєкту (програми), визначені в 

документі про узгодження цілей, 

завдань, діяльності за проєктом 

звітного періоду 

Зобов’язання донора: Зобов’язання виконані вчасно та якісно. 

Європейський Союз, представлений 

Європейською Комісією, доручає 

реалізацію Проєкту Міжнародній та 

ібероамериканській фундації з 

адміністрування і громадської політики 

(FLIAPP/Виконавець Проєкту) для 

досягнення мети, цілей, очікуваних 

результатів, як це передбачено в Угоді 

про делегування IFS/2016/377-677 від 

06.12.2016. 

Зобов’язання виконавця: Зобов’язання виконані вчасно та якісно. 

Надання експертних висновків, 

рекомендацій щодо вдосконалення та 

розробки законодавства, підзаконних 

актів, включаючи внутрішні документи, 

методичних документів, стандартів 

якості, стратегій, утворення та 

вдосконалення відповідних практик та 

механізмів цільових інституцій. 

Організація та проведення тематичних 

тренінгів, навчальних модулів, 

підготовка відповідних навчальних 

матеріалів.  

Проведення круглих столів, 

конференцій, інших подібних заходів, 

включаючи заходи із широким 

залученням громадськості.  

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний 

та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та 

соціальна ефективність реалізації проєкту (програми) 

Цілі соціального та економічного 

розвитку держави, відповідної галузі 

та регіону, на досягнення яких 

спрямовано проєкт (програму) 

Економічна 

ефективність 

реалізації проєкту 

(програми) 

Соціальна 

ефективність 

реалізації проєкту 

(програми) 

Посилення процедурно-сумісних 

можливостей країн вздовж «героїнового 

маршруту» з/до Афганістану для більш 

ефективної боротьби з організованою 

злочинністю у сфері наркоторгівлі та 

створення належної довіри і 

налагодження мережі контактів між 

ними, що дозволить співпрацювати на 

регіональному рівні.  

 

 

 

 

 

 

Реалізація проєкту 

дозволить забезпечити 

ефективну інтеграцію 

до світового 

інформаційного 

простору та покращення 

іміджу України, як 

надійного партнера, 

держави і в результаті 

призведе до підвищення  

інвестиційної 

привабливості України. 

Населення в цільових 

країнах має отримати 

переваги від 

удосконаленого 

співробітництва та 

боротьби з 

організованою 

злочинністю, а також 

від посилених 

механізмів зменшення 

попиту і пропозиції на 

наркотики, 

забезпечуючи при 

цьому дотримання прав 

людини та 

верховенства права. 

5. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проєкту 



(програми) 

Доступність результатів Проєкт перебуває на етапі реалізації. 

Поширення результатів Проєкт перебуває на етапі реалізації. 

Розвиток інституційної спроможності 

реципієнтів 

Проєкт перебуває на етапі реалізації. 

Довгострокове зменшення витрат (за 

наявності) 

- 

Інші пропозиції - 

 

 


