
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного моніторингу 

проєкту (програми) «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» 

 Піврічний/річний/заключний 

(зазначити необхідне) 

Річний 

Період звітування 2019 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Донор Європейський Союз 

Виконавець Міністерство закордонних справ Данії 

Реципієнт Державна служба фінансового моніторингу 

України 

Бенефіціар Державна служба фінансового моніторингу 

України 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції 

Верховної Ради України  

Національне антикорупційне бюро України  

Національне агентство з питань запобігання 

корупції 

Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів 

Номер реєстраційної картки проєкту № 3582-02 

Запланована і фактична дата початку 

реалізації проєкту (програми) та 

завершення 

15.12.2016-23.05.2020 

Кошторисна вартість 15 840 000, 00 євро 

Координатор проєкту (програми) Гаєвський Ігор Миколайович – перший 

заступник Голови Державної служби 

фінансового моніторингу України, визначений 

Координатором проєкту наказом 

Держфінмоніторингу № 94 від 30.06.2017 року 

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: 

для представників Держфінмоніторингу: 

1. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

O12cPLSQL. Oracle Database: Основи PL/SQL  

(28-29 січня 2019, м. Київ). 

2. Засідання робочих груп Егмонтської групи 

підрозділів фінансової розвідки (28-30 січня 

2019, м. Джакарта, Індонезія). 

3. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 



O12cDPU.Oracle Database: Розробка 

програмних модулей на PL/SQL (30 січня-01 

лютого 2019, м. Київ). 

4. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

O12cAPLS Oracle Database 12c: Передові 

методи PL/SQL, навчання на курсі Oracle 

Database 12c:AdvancedPL/SQL  

(04-06 лютого 2019, м. Київ). 

5. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

20742. Перевірка автентичності Windows 

Server 2016. (04 -08 лютого 2019, м. Київ). 

6. Навчальний спеціалізований ІТ-тренінг: 

NF12cPLSQL. Нові особливості Oracle 12c для 

розробників SQL запитів і PL/SQL модулів 

(11 – 12 лютого 2019 року, м. Київ). 

7. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

Встановлення та налаштування Windows 10  

(11-15 березня 2019, м. Київ). 

8. Семінар на тему: «Взаємна правова допомога 

та використання офшорних юрисдикцій для 

приховування бенефіціарної власності» (25-29 

березня 2019, м. Київ). 

9. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

Securing Email with Cisco Email Security 

Appliance (SESA) (29-31 березня 2019, м. 

Київ). 

10. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

Розгортання пристроїв та додатків (01-05 

квітня 2019, м. Київ). 

11. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

Розробка WEB застосунків з використанням 

ASP. NET 4.5 MVC 4 (13-17 травня 2019, м. 

Київ). 

12. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

Програмування в HTML 5 з JavaScript CSS3 

(20-24 травня 2019, м. Київ). 

13. Навчальний спеціалізований IT тренінг: 

NSX 6.4-ICM “VMware NSX: Установка, 

налаштування, управління [V6.4]” (20-24 

травня 2019, м. Київ). 

14. Міжнародна конференція на тему: «Як 

покращити ефективність Безпосереднього 

Результату 11 стосовно боротьби з 

фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення?» Практичні виклики при 

застосуванні санкцій.(27-28 травня 2019, м. 

Рига, Латвія). 



15. Засідання робочих груп та Пленарне 

засідання Егмонтської групи підрозділів 

фінансової розвідки (30 червня-4 липня 2019, 

м. Гаага, Королівство Нідерланди). 

16. Навчальний спеціалізований IT тренінг по 

MicroStrategy (початковий рівень) (23-24 

вересня 2019, м. Київ). 

17. Навчальний спеціалізований IT тренінг  VM-

VSTS (VMware vSphere: Troubleshooting 
Workshop) (23-27 вересня 2019, м. Київ). 

18. Навчальний спеціалізований IT тренінг по 

MicroStrategy (початковий рівень) (25-26 

вересня 2019, м. Київ). 

19. Тренінг по MicroStrategy 10  

(18-19 жовтня 2019, м. Київ). 

20. Навчання з курсу VM ware NSX: 

Troubleshooting and Operations  

(21-25 жовтня 2019, м. Київ). 

21. Семінар на тему: “Національна оцінка 

ризиків як інструмент боротьби із 

незаконними фінансовими потоками” (23-25 

жовтня 2019, м. Чернівці). 

22. Семінар в рамках проєкту Робочої групи 

Егмонтської групи з питань інформаційного 

обміну “Висновки зі схем масштабного 

транскордонного відмивання грошей”  

(12 – 13 листопада 2019, м. Кельн, 

Федеративна Республіка Німеччина). 

23. Навчальний спеціалізований IT тренінг по 

MicroStrategy (рівень для адміністраторів)  

(28-29 листопада 2019, м. Київ). 

Для представників Держфінмоніторингу, 

державного та приватного сектору у сфері 

ПВК/ФТ 

За сприяння зазначеного проєкту відбулась 

публікація та переклад англійською мовою 

типологічного дослідження 

Держфінмоніторингу за 2018 рік, який було 

опубліковано на офіційному веб-сайті 

Держфінмоніторингу, а також створення нового 

офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу. 

На теперішній час проєкт перебуває на етапі 

реалізації, тому результати заключного 

моніторингу згаданого проєкту будуть надані 

після його завершення. 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги під час 

реалізації проєкту (програми) на 

кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

На теперішній час проєкт перебуває на етапі 

реалізації, тому результати заключного 

моніторингу згаданого проєкту будуть надані 

після його завершення. 



послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, інформаційні 

кампанії 

Були надані послуги з організації тренінгів та 

навчання. 

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 

Основна мета співробітництва між 

Антикорупційною ініціативою 

Європейського Союзу в Україні (далі – 

EUACI) та Держфінмоніторингом, 

полягає у підвищенні ефективності 

роботи Держфінмоніторигу з надання 

доказів НАБУ та іншим правоохоронним 

органам у боротьбі з корупцією. 

Оновлення 

офіційного веб-сайту 

Держфінмоніторингу; 

Навчання 

користувачів. 

Представниками 

Антикорупційної 

Ініціативи ЄС в Україні 

були надані численні 

послуги з організації 

навчань та тренінгів для 

працівників 

Держфінмоніторингу, а 

також Антикорупційна 

ініціатива ЄС в Україні 

на запит 

Держфінмоніторингу 

здійснила переклад 

англійською мовою та 

надрукувала 

Типологічне 

дослідження 

Держфінмоніторингу за 

2018 рік. Зазначена 

публікація була 

оприлюднена серед 

учасників системи 

ПВК/ФТ. Крім того, 

були здійснені заходи 

щодо створення нового 

офіційного веб-сайту 

Держфінмоніторингу. 

Наразі 

Антикорупційною 

ініціативою ЄС в Україні 

розглядається 

можливість надання 

технічної допомоги як 

для задоволення ІТ-

потреб, так і задля 

розбудови 

спроможностей 



Держфінмоніторингу 

загалом.  

Зобов’язання донора (виконавця) 

проєкту (програми), визначені в 

документі про узгодження цілей, 

завдань, діяльності за проєктом 

Оцінка виконання зобов’язань на кінець 

звітного періоду 

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

Розбудова інституційної спроможності 

Держфінмоніторингу;  

Надання послуг тренінгів та навчання для 

працівників Держфінмоніторингу з 

метою підвищення ефективності їх 

роботи. 

Надання консультативної підтримки з 

боку Офісу EUАСІ через персонал свого 

офісу в Україні. 

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

Розробка Держфінмоніторингом Стратегії 

діяльності та Плану розбудови 

інституційної спроможності. На основі 

даних документів Держфінмоніторингу 

визначить пріоритети та надсилатиме 

запити щодо підтримки до EUАСІ. 

Держфінмоніторинг зобов’язаний 

звітувати про досягнутий прогрес кожні 2 

місяці перед офісом EUАСІ відповідно до 

стратегічного плану та формату 

звітування, який буде розроблено Офісом 

EUАСІ і погоджено 

Держфінмоніторингом. 

Очікується проведення вступного та 

проміжного аналізу діяльності 

Держфінмоніторингу. 

Держфінмоніторинг братиме участь та 

надаватиме необхідну інформацію, яка 

може знадобитись у ході таких 

досліджень. 

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 парламентського нагляду за 

процесом реформування та його 

потенціалу з вивчення та покращення 

стратегічної нормативно-законодавчої 

бази; посилення потенціалу з вивчення та 

покращення нормативно-законодавчої 

бази; посилення потенціалу органів 

місцевого самоврядування, громадськості 

та ЗМІ з метою їх внеску до процесу 

боротьби з корупцією. 

Покращення процесу 

провадження 

антикорупційної 

політики; 

Сприяння скороченню 

масштабної корупції. 

 

Підвищення 

інституційної 

спроможності 

діяльності 

Держфінмоніторингу, 

яке в свою чергу 

призведе до посилення 

операційного та 

нормотворчого 

потенціалу державних 



інституцій у роботі з 

профілактикою та 

боротьбою проти 

корупції. 

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 - 

6. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціаром щодо відповідності наданої 

донором (виконавцем) проєкту (програми) допомоги потребам реципієнтів 

Потреби реципієнтів у сфері, якої 

стосується проєкт (програма) 

Відповідність/часткова відповідність/не 

відповідність допомоги потребам 

Закупка програмного та апаратного 

забезпечення; фінансування:  

тренінгів, навчальних поїздок, 

міжнародних семінарів; 

друк та переклад навчально-методичних 

матеріалів;  

участі у міжнародних заходах у сфері 

запобігання та протидії відмиванню 

доходів та фінансуванню тероризму. 

Усі потреби (окрім фінансування закупки 

програмного та апаратного забезпечення) були 

повністю задоволені та направлені на вирішення 

завдань, визначених заявою про наміри. 

 

 


