ПЕРЕЛІК
діючих проектів міжнародної технічної допомоги країн-донорів та міжнародних організацій, що реалізуються на території Одеської області та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) в Секретаріаті Кабінету Міністрів України станом на 01.07.2021
Номер
реєстрації
1942-12

2053-19

Дата
Код проекту
реєстрації
25.03.21 DE-AC05-76RL01830
DE-AC05-00OR22725

27.01.21

Листи-підтвердження
від Державного
департаменту США від
26.07.2007, від
06.05.2008, від
19.05.2009, від
10.06.2010, від
17.05.2011, від
18.05.2012, від
24.05.2013, від
23.12.2013, від
25.06.2014, від
10.09.2014, від
21.09.2015, від
08.09.2016 та від
06.09.2017 щодо
виділення коштів на
реалізацію проекту та
визначення строків
реалізації проекту

ПЗ
Пдн

Пдн

Назва
Бюджет
проекту
проекту
Покращенн 16 000 000
я
збереженос
ті джерел
іонізуючого
випромінюв
ання, які
використову
ються в
Україні

Валют
а
дол.
США

USD,
тисяч
16 000

Початок

Кінець партнер з розвитку Підрозділ партнера з розвитку

Надання
38 357 463
технічної
допомоги з
метою
посилення
системи
експортного
контролю
України та
протидії
розповсюдж
енню зброї
масового
знищення

дол.
США

38 357

11.06.07 30.09.21 США

01.05.03 01.08.25 США

Міністерство енергетики США

Реципієнт

Державна інспекція ядерного регулювання України
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ
ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України», м.
Харків
Національний науковий центр «Інститут метрології», м. Харків
Публічне акціонерне товариство «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів
«ГЕМОПЛАСТ», м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.
Державне підприємство «УДВП ІЗОТОП», м. Київ
ВАТ «Меридіан» ім. С. П. Корольова, м. Київ
ТОВ «Приладний завод Електрон», м. Жовті Води
Обласне комунальне некомерційне підприємство «Буковинський клінічний онкологічний центр», м. Чернівці
Комунальне некомерційне підприємство «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради», м,
Вінниця
КП «Волинський обласний медичний центр онкології» Волинської обласної ради,
м. Луцьк
КП «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради»
КП «Криворізький онкологічний диспансер «Дніпропетровської обласної ради»
Комунальне некомерційне підприємство «Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ», Донецька обл.
Комунальне некомерційне підприємство «Онкологічний диспансер м. Маріуполь», Донецька обл.
Комунальне некомерційне підприємство «Житомирський обласний онкологічний диспансер» Житомирської обласної
ради, м. Житомир
Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради, м.
Ужгород
Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської
ради, м. Запоріжжя
Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної
ради, м. Запоріжжя
Комунальне некомерційне підприємство «Мелітопольський онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради, м.
Мелітополь
Комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної
ради», м. Івано-Франківськ
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради», м.
Кропивницький
Комунальне некомерційне підприємство «Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради»,
м. Олександрія
Державний департамент США/Бюро з
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
міжнародної безпеки та нерозповсюдження Державна служба експортного контролю України
Державна митна служба України
Підрозділи Державної прикордонної служби України: Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної
прикордонної служби України (військова частина 1498), м. Київ
Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України (військова
частина 2428)
Регіональне управління морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України (військова частина
1550), м. Одеса
Одеський загін морської охорони Регіонального управління морської охорони Адміністрації Державної прикордонної
служби України (військова частина 1485), м. Одеса
Маріупольський загін морської охорони Регіонального управління морської охорони Адміністрації Державної
прикордонної служби України (військова частина 1472), м. Маріуполь, Донецької обл.
Навчальний центр морської охорони Регіонального управління морської охорони Адміністрації Державної
прикордонної служби України (військова частина 1499), м. Ізмаїл, Одеська обл.

Виконавець

Мета проекту

Сектор

ДІЯРУ

Бенефіціар

Тихоокеанськи
й північнозахідний
підрозділ
Меморіального
інституту
Баттелл/Тихоок
еанська
північнозахідна
національна
лабораторія
(PNNL)

Підвищення можливостей
України для запобігання
несанкціонованому
використанню джерел
іонізуючого
випромінювання, які
можуть становити загрозу
для населення у разі їх
використання із злочинним
наміром

Ядерна
безпека

Міністерств
о розвитку
економіки,
торгівлі та
сільського
господарств
а України,
Міністерств
о
внутрішніх
справ
України,
Адміністрац
ія
Державної
прикордонн
ої служби
України,
Державна
служба
експортного
контролю
України,
Державна
митна
служба
України

Виконавець
Офіс Програми
з експортного
контролю та
безпеки
кордонів
Посольства
США в
Україні;
Culmen
International,
LLC;
Міжнародна
Програма
підвищення
кваліфікації для
органів
кримінального
розслідування
(ІСІТАР)
Міністерства
юстиції США;
Представництв
о PAE
Government
Services, Inc. в
Україні;
Представництв
о Фонду
цивільних
досліджень та
розвитку США
«CRDF Global»
в Україні

Метою проекту є
Національн
забезпечення відповідності а безпека та
національної системи
оборона
експортного контролю
України вимогам
резолюцій Ради Безпеки
ООН, рекомендаціям
міжнародних режимів
експортного контролю та
нерозповсюдження,
членом яких є Україна,
покращення можливостей
службовців органівреципієнтів щодо
здійснення контролю за
дотриманням вимог
законодавства у сфері
експортного контролю,
виявлення незаконних
перевезень товарів, які
можуть мати відношення
до зброї масового
знищення та/або
підлягають експортному
контролю, та запобігання
незаконним перевезенням
таких товарів

3274-01

22.05.18

Контракт № DE AC05
76RL01830
Контракт № DE
NA000363/APG603
(замовлення на
поставку № DE
DT0014133)

Пдн

Виявлення 120 000 000
та
припинення
ядерної
контрабанд
и

дол.
США

120 000

01.08.15 31.12.25 США

Міністерство енергетики США

Національна академія Державної прикордонної служби України
Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря
Момота
Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»
Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України
Одеський прикордонний загін
Білгород-Дністровський прикордонний загін
Ізмаїльський прикордонний загін
Подільський прикордонний загін
Могилів-Подільський прикордонний загін імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова
Чернівецький прикордонний загін
Мукачівський прикордонний загін
Чопський прикордонний загін
Мостиський прикордонний загін
Львівський прикордонний загін
Луцький прикордонний загін
Житомирський прикордонний загін
Чернігівський прикордонний загін
Сумський прикордонний загін
Харківський прикордонний загін
Луганський прикордонний загін
Лисичанський прикордонний загін
Краматорський прикордонний загін
Донецький прикордонний загін
Бердянський прикордонний загін
Херсонський прикордонний загін

3348-01

24.12.20

AID-121-A-16-00001

Пдн

Розробка
курсу на
зміцнення
місцевого
самоврядува
ння в
Україні
(ПУЛЬС)

дол.
США

8 200

14.12.15 30.06.21 США

Агентство США з міжнародного розвитку

Вінницьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Не
Волинське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; визначаєтьс
Дніпропетровське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст
я
України"; Житомирське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація
міст України"; Закарпатське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Запорізьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Київське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Луганське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Львівське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Миколаївське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"; Одеське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"; Полтавське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів
місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Рівненське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Тернопільське регіональне відділення Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Харківське регіональне відділення
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Херсонське регіональне
відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Хмельницьке
регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"; Черкаське
регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України";
Чернівецьке регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст
України"; Чернігівське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація
міст України"; Кіровоградське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"; Івано-Франківське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"; Сумське регіональне відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"

8 200 000

АДПСУ

Pacific
Northwest
National
Laboratory
(PNNL)
Apogee Group,
LLC, WGI
Global Inc

Підвищення можливості
Національн
Державної прикордонної
а безпека та
служби України щодо
оборона
виявлення та запобігання
незаконному
розповсюдженню ядерних
та інших радіоактивних
матеріалів у пунктах
пропуску через державний
кордон України

Всеукраїнська
асоціація
органів
місцевого
самоврядуванн
я "Асоціація
міст України"

Удосконалення правового Регіональни
поля щодо проведення
й розвиток
децентралізації в Україні,
забезпечення внеску
органів місцевого
самоврядування у
формування та
впровадження політики у
сфері децентралізації,
збільшення ресурсів
місцевого самоврядування
та посилення здатності
органів місцевого
самоврядування ними
ефективно
розпоряджатись,
посилення спроможності
та професійного рівня усіх
долучених до реформи
груп

3504-17

13.04.21

AID – OAA-I-13-00032
(AID-121-TO-16-00003)

Пдн

Програма
25 193 693
реформуван
ня сектору
юстиції
«Нове
правосуддя»

дол.
США

01.10.16

30.09.21 США

Агентство США з
міжнародного
розвитку

3755-05

26.02.21

AID-121-C-17-00004

Пдн

Безпечні,
19 434 000
фінансово
доступні та
ефективні
лікарські
засоби для
українців
(Безпечні та
доступні
ліки) - SAFE
Med

дол.
США

19 434

3822-03

29.01.21

Пдн
Нове
4 500
000
дол.
4 500 щодо23.02.18
Державний департамент США/Бюро з
Повідомлення про виділення
лімітів
від 18.04.2017;
Лист-підтвердження
донора
виділення30.06.21
коштів наСША
реалізацію проекту від 25.01.2018
обличчя
США
міжнародних питань у сфері боротьби з
кордону 2
незаконним обігом наркотиків та
правоохоронних питань

01.09.17 30.08.22 США

Державна судова адміністрація України
Міністерство юстиції України
Вищий антикорупційний суд
Верховний Суд
Антимонопольний комітет України
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Національний університет «Одеська
юридична академія»
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Український католицький університет
ГО «Подільська правозахисна фундація»
Національна школа суддів України
Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
ГО «Центр демократії та верховенства
права»
ГО «Юридичні інновації»
Чугуївська міськрайонна громадська
організація «Чугуївська правозахисна
група»
ГО «Чернігівський громадський комітет
захисту прав людини»
ГО «Асоціація слідчих суддів України»
Регіональний громадський благодійний
фонд «Право і демократія»
ГО «Європейський центр верховенства
права»

Міністерство юстиції України

Агентство США з міжнародного розвитку Міністерство охорони здоров’я України ; Національна служба здоров’я України; Департамент охорони здоров’я
Одеської обласної державної адміністрації; ДП «Медичні закупівлі України»; ДУ «Центр громадського здоров’я
Міністерства охорони здоров’я України»

Chemonics Надання
Урядування та
International, підтримки у
громадянське суспільство
Inc
створенні умов
для
функціонуванн
я незалежної,
підзвітної,
прозорої та
ефективної
системи
правосуддя, що
підтримує
верховенство
права, та у
боротьбі з
корупцією в
Україні

МОЗ

Державна прикордонна служба України, її підрозділи: Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації
АДПСУ
Державної прикордонної служби України (військова частина 2428), Окрема комендатура охорони і забезпечення
Адміністрації Державної прикордонної служби України (військова частина 1498), Північне регіональне управління
Державної прикордонної служби (військова частина 1497), Західне регіональне управління Державної прикордонної
служби України (військова частина 1468), Південне регіональне управління Державної прикордонної служби
(військова частина 1469), Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України (військова частина
1470), Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора
Ігоря Момота (військова частина 9930), Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького (військова частина 9960) , Мостиський прикордонний загін Державної прикордонної служби України
(військова частина 1494), Львівський прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина
2144), Луцький прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 9971), Одеський
прикордонний загін Державної прикордонної служби України (військова частина 2138) , Харківський прикордонний
загін Державної прикордонної служби України (військова частина 9951), Кінологічний навчальний центр Державної
прикордонної служби України (військова частина 2418)

Урядування
та
громадянсь
ке
суспільство

Management
Sciences for
Health, Inc.

Посилення
фармацевтичної системи
України задля
забезпечення прозорості та
економічної доцільності
для досягнення бажаних
результатів заходів
охорони здоров’я

Охорона
здоров'я

Відділ з
правоохоронни
х питань
Посольства
США в
Україні;
Міжнародна
організація з
міграції

Поглиблення реформ в
Національн
Державній прикордонній
а безпека та
службі України через
оборона
покращення діяльності
пунктів пропуску шляхом
впровадження успішно
апробованої на двох
«пілотних» підрозділах
охорони кордону Окремого
контрольно-пропускного
пункту «Київ» і
Мостиського
прикордонного загону
системи якісного
конкурсного відбору
персоналу в поєднанні з
дієвими
антикорупційцними
заходами і, як наслідок,
підвищення суспільної
довіри до ДПСУ

3957-13

17.03.21

Угода про співпрацю
№ 72012118СА00001

Пдн

Медійна
програма в
Україні

35 000 000

дол.
США

35 000

01.10.18 30.09.23 США

Агентство США з міжнародного розвитку

4071-01

17.06.20

81057214

Пдн

Публічноприватне
партнерство
для
поліпшення
сантехнічно
ї освіти в
Україні

1 000 000

швейца
рських
франків

1 014

01.11.18 28.02.23 Швейцарія

Швейцарська агенція розвитку та
співробітництва

4205-01

02.03.20

HDTRA
118D0003/HDTRA
119F0077

Пдн

Впроваджен
ня єдиної
системи
санітарноепідеміологі
чного
контролю в
Україні,
етап 2

710 000

дол.
США

710

01.08.19 31.07.24 США

Міністерство оборони США/Агентство
зменшення загрози

ГС «Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ», м. Київ
ГО «Всеукраїнський демократичний форум», м. Київ
ГО «Центр досліджень соціальних перспектив Донбасу», м. Київ
ТОВ «Телерадіокомпанія Рівне1», м. Рівне
ГО «СЛОБІДСЬКИЙ КРАЙ», м. Харків
ГО «ВОКС УКРАЇНА», м. Київ
ГО Фонд розвитку ЗМІ», м. Київ
ГО «Агенція журналістських розслідувань «Четверта влада», м. Рівне
ГО «Слідство.Інфо», м. Київ
ГО «Інтерньюз-Україна», м. Київ
Міжнародний благодійний фонд «Академія української преси», м. Київ
ГО «Інститут демократії ім. Пилипа Орлика», м. Київ
ГО «Інститут Масової Інформації», м. Київ
ГО «Детектор Медіа», м. Київ
ГО «Харківський прес-клуб ринкових реформ», м. Харків
ГО «Інститут розвитку регіональної преси», м. Київ
ГО «Тернопільський прес-клуб», м. Тернопіль
ГО «ТОМ 14», м. Київ
ГО «Громадське радіо», м. Київ
ГО «Донецький інститут інформації», м. Київ
ГО «Інститут політичної інформації», м. Одеса
ВОГО «Волинський прес-клуб», м. Луцьк
ГО «Фундація суспільність», м. Київ
ГО «Інформаційний прес-центр», м. Київ
ГО «Центр демократії та верховенства права», м. Київ
ГО «Національна асоціація медіа», м. Київ
ТОВ «ЗН УА», м. Київ
АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
ГО «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ МЕДІА «АБО», м. Київ
ГО «Асоціація вільних журналістів», м. Київ
ТОВ «Телерадіокомпанія «ТВА», м. Чернівці
ГО «Наші гроші», м. Київ
ТОВ «Агенція медіа-технологій «СІД ІНФОРМ», м. Луцьк
ТОВ «Інформаційне агентство «Лігабізнесінформ», м. Київ
ГО «Українське Телебачення Торонто», м. Київ
Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці
Вище професійне училище № 22 м. Сарни
Вище професійне училище № 29 смт. Володимирець
Державний навчальний заклад "Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей"
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Броварський професійний ліцей"
Державний навчальний заклад "Вище професійне училище № 34
м. Стрий"
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровське вище професійне училище будівництва"
Державний навчальний заклад "Запорізький навчальний центр професійно-технічної освіти"
Державний навчальний заклад "Подільський центр професійно-технічної освіти"
Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище будівництва"
Державний навчальний заклад "Ковельський центр професійно-технічної освіти"
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Роменське вище професійне училище"
Державний навчальний заклад "Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості"
Державний навчальний заклад "Полтавське вище міжрегіональне професійне училище"
Державний навчальний заклад "Чортківське вище професійне училище"
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Привільський професійний ліцей"
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Центральноукраїнський професійний будівельний
ліцей"
Державний навчальний заклад "Черкаське вище професійне училище будівельних технологій"
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту"
Івано-Франківський професійний будівельний ліцей
Маріупольський професійний ліцей будівництва
Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області
Хустський професійний ліцей
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту

Державний
комітет
телебачення
і
радіомовлен
ня України

Internews
Network
(Інтерньюс
Нетворк)

Посилення актуальної для Урядування
суспільства ролі ЗМІ у
та
демократичних процесах в громадянсь
Україні, розширення
ке
доступу громадян до
суспільство
якісної інформації

МОН і
науки
України

Швейцарська
фундація
технічного
співробітництв
а з розвитку
«Свісконтакт»
(Swisscontact)

Сприяння поліпшенню
можливостей 25 обраних
закладів професійної
(професійно-технічної)
освіти запропонувати
ринково-орієнтовану
практичну та сучасну
освіту у сфері сантехнічних
технологій.
Запровадження моделі
публічно-приватного
партнерства, яка
забезпечує сучасну
ринково-орієнтовану
підготовку з професії
"Монтажник санітарнотехнічних систем та
устаткування".

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів м. Київ
Національна академія аграрних наук України м. Київ
Інститут ветеринарної медицини НААН України м. Київ
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів м. Київ
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України м.
Харків
Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ
Державна установа «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ
Державна установа «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Київ
Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м.
Дніпро
Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Львів
Державна установа «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Одеса
Державна установа «Український науково-дослідний протичумний інститут імені І.І. Мечнікова Міністерства охорони
здоров’я України» м. Одеса

Державна
Black & Veatch Розширення можливостей
Аграрний
служба
Special Projects лабораторної мережі
України з
Corp.
Державної служби України
питань
з питань безпечності
безпечності
харчових продуктів та
харчових
захисту споживачів і
продуктів та
Національної академії
захисту
аграрних наук України на
споживачів,
всіх адміністративних
Міністерств
рівнях з метою своєчасного
о охорони
виявлення та реагування на
здоров’я
спалахи хвороб тварин та
України
контролю за патогенами
шляхом впровадження
електронної інтегровавної
системи спостереження за
захворюваннями та
системи контролю
патогенів

Освіта і
наука

4247-01

17.03.21

№ №: UP-B-UBZ, UP-BUCA, UP-B-UCB, UP-BUCC, UP-B-UCD, UP-BUCE, UP-B-UCF, UPB-UCK, UP-B-UCL

Пдн

Фінансуван
ня надання
військової
техніки,
майна та
послуг
США
іноземним
державам
2019
(Програма
FMF –
2019)

280 975 562

дол.
США

280 976

4278-02

26.01.21

7F-08031.02.01

Пдн

Електронне
урядування
задля
підзвітності
влади та
участі
громади
(EGAP)

5 080 000

швейца
рських
франків

5 151

01.07.19

4316

05.03.20

№ №: 7L-B-DWH, 7L-BUXH, 7L-B-UXI, 7L-BUXJ, 7L-P-LAP, 7L-UQAA, 7L-U-QAB, QEB-MFE, QE-B-MFF, QEB-UGG, QE-B-UGH,
QE-B-UGI,
QE-BUGJ, QE-B-UGK, QE-BUGL, QE-P-LBJ

Пдн

Нарощення 42 954 284
спроможнос
тей
(Програма
333)

дол.
США

42 954

19.03.19 31.12.22 США

4338-01

08.10.20

72012119СА00002

Пдн

Підтримка
зусиль у
протидії
туберкульоз
у в Україні

дол.
США

25 499

01.10.19 30.09.24 США

25 499 451

01.07.19 31.12.24 США

30.06.23 Швейцарія

Міністерство оборони США

Військова частина А 0476 м. Київ; військова частина А 2192 , смт Городок Житомирська обл.; військова частина А
3628 м. Київ; військова частина А 2641, м. Камянець-Подільський; військова частина А 2238 м. Одеса; військова
частина А 4533-ІІІ м. Київ; військова частина А 1724 смт Озерне Житомирська обл.; Національний військовомедичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ; Національний університет оборони
України імені Івана Черняховського

Міністерств Командування Оснащення сил оборони
Національн
о оборони Сухопутних
сучасними зразками
а безпека та
України
військ США з озброєння, військової та
оборона
питань
спеціальної техніки,
оборонної
забезпечення ефективного
допомоги
співробітництва з країнамипартнерами, у тому числі
обмін інформацією,
досягнення
взаємосумісності та
реалізації завдань
військово-технічного
співробітництва

Міністерство цифрової трансформації України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство юстиції України
Національна служба здоров’я України
Державне підприємство «Електронне здоров’я»
Державне підприємство «ДІЯ»
Державне підприємство «Національні інформаційні системи»
Вінницька обласна державна адміністрація
Волинська обласна державна адміністрація
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Одеська обласна державна адміністрація
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація
Департамент реєстрації Харківської міської ради

Міністерств
о цифрової
трансформа
ції України

Міністерство оборони США

військова частина А 1724 смт Озерне Житомирська обл.; військова частина А 3082 с. Радісне Одеська обл.;
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ

Міністерств Командування Оснащення сил оборони
Національн
о оборони Сухопутних
сучасними зразками
а безпека та
України військ США з озброєння, військової та
оборона
питань
спеціальної техніки,
оборонної
забезпечення ефективного
допомоги
співробітництва з країнамипартнерами, у тому числі
обмін інформацією,
досягнення
взаємосумісності та
реалізації завдань
військово-технічного
співробітництва

Агентство США з міжнародного розвитку

Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр»
Міністерств PATH
Миколаївської обласної ради
о охорони
Комунальне некомерційне підприємство «Маріупольський міський протитуберкульозний диспансер»
здоров’я
Комунальне підприємство «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія»
України
Дніпропетровської обласної ради»
Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації
Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» Полтавської обласної
ради»
Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України»
Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний фтизіатричний центр»
Департамент охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»
Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації
Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер» Черкаської обласної
ради
Комунальне некомерційне підприємство «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувальнодіагностичний центр» («ЦЕНТР ЛЕГЕНЕВОГО ЗДОРОВ’Я»
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації
Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної
ради»
Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувальнодіагностичний центр» Запорізької обласної ради
Комунальне некомерційне підприємство «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради
Департамент здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації
Управління охорони здоров’я Миколаївської обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації
Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер Кіровоградської
обласної ради»
Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та
небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради
Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Швейцарська агенція з розвитку і
співробітництва (SDC)

Міжнародний
благодійний
фонд «Фонд
Східна Європа»
(код ЄДРПОУ
35142329)

Сприяння розбудові
Урядування
миролюбного і
та
всеохоплюючого
громадянсь
суспільства задля сталого
ке
розвитку, забезпечення
суспільство
доступу до правосуддя і
створення ефективних,
підзвітних та інклюзивних
інституцій на всіх рівнях.
Створення стійкої
інфраструктури, сприяння
всеохоплюючій і сталій
індустріалізації та
інноваціям.

Зменшеня тягаря
туберкульозу в Україні
шляхом профілактики,
раннього виявлення
захворювання та
належного лікування
хворих на туберкульоз,
хіміорезистентний
туберкульоз і ко-інфекцію
ТБ/ВІЛ

Охорона
здоров'я

4431

18.06.20

DOJCRMDIV01-18UP001-000

Пдн

Розбудова
потенціалу
морської
прикордонн
ої безпеки

3 280 971

дол.
США

3 281

01.12.19 30.06.21 США

Державний департамент США/Бюро з
Адміністрація Державної прикордонної служби України та її підрозділи: Головний центр зв’язку, автоматизації та
міжнародної безпеки та нерозповсюдження захисту інформації (військова частина 2428) м. Київ, Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної
прикордонної служби України (військова частина 1498) м. Київ, Регіональне управління Морської охорони
Адміністрації Державної прикордонної служби України (військова частини 1550) м. Одеса, Маріупольський загін
морської охорони Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України
(військова частина 1472) м. Маріуполь

4469-02

22.09.20

Кредитна пропозиція
№ 7F-09557.01.01;
Договір № 81063577

Пдн

Швейцарськ
оукраїнський
проект
DECIDE –
«Децентралі
зація для
розвитку
демократич
ної освіти»

4 400 000

швейца
рських
франків

4 783

01.02.20 31.01.25 Швейцарія

Швейцарську агенцію з розвитку та
співробітництва Федерального
департаменту закордонних справ
Швейцарії

4475

28.07.20

№ №: CP-B-MEA, CP-BUEA, CP-B-UEC, CP-PLDA, CP-P-LDB

Пдн

Ініціатива зі 33 544 368
сприяння
безпеці в
Україні
2019 Транш
ІІ (Програма
USAI2019-СР)

дол.
США

33 545

01.07.20 31.12.23 США

Міністерство оборони США

Міністерство освіти і науки України; Міністерство цифрової трансформації України; Державна служба якості освіти;
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» ІваноФранківська обласна державна адміністрація; Луганська обласна державна адміністрація (Луганська обласна військовоцивільна адміністрація); Одеська обласна державна адміністрація; Полтавська обласна державна адміністрація ;
Державне підприємство «ДІЯ»; Громадська спілка «Освіторія»

Міністерств
о
внутрішніх
справ
України,
Адміністрац
ія
Державної
прикордонн
ої служби
України

Міністерств
о освіти і
науки
України;
Міністерств
о розвитку
громад і
територій
України;
Державна
служба
якості
освіти;
ІваноФранківська
обласна
державна
адміністраці
я;
Луганська
обласна
державна
адміністраці
я
(Луганська
обласна
військовоцивільна
адміністраці
я); Одеська
обласна
державна
адміністраці
я;
Полтавська
військова частина А 1724 смт Озерне, Житомирська обл.; військова частина А 2192 смт Городок, Житомирська
Міністерств
область; військова частина А 2238 м. Одеса; Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий о оборони
клінічний госпіталь» м. Київ
України

Міжнародна
Розбудова потенціалу
програма
морської прикордонної
підвищення
безпеки
кваліфікації для
органів
кримінального
розслідування
Департаменту
юстиції США
(ICITAP)
Engility
Corporation, a
SAIC Company

Національн
а безпека та
оборона

ГО «Розвиток
громадянських
компетентност
ей в Україні»;
Цюріхський
педагогічний
університет

Сприяння долученню
громадян об’єднаних
територіальних громад до
демократичного
врядування, рівноправному
користуванню його
результатами та
отриманню доступу до
якісної освіти

Освіта і
наука

Командування
Сухопутних
військ США з
питань
оборонної
допомоги

Підвищення
Національн
обороноздатності, бойової а безпека та
готовності та мобільності оборона
підрозділів Збройних Сил
України, покращення рівня
проведення спільних
військових навчань та
операцій, оснащення сил
оборони сучасними
зразками озброєння,
військової та спеціальної
техніки, забезпечення
ефективного
співробітництва з країнамипартнерами, у тому числі
обмін інформацією,
досягнення
взаємосумісності та
реалізації завдань
військово-технічного
співробітництва

4482

31.07.20

Повідомлення про
виділення лімітів від
30.05.2019;
Лист-підтвердження
донора щодо виділення
коштів на реалізацію
проекту від 23.06.2020

Пдн

Нове
обличчя
кордону 3

3 500 000

дол.
США

3 500

25.07.20 31.12.22 США

Державний департамент США/Бюро з
міжнародних питань у сфері боротьби з
незаконним обігом наркотиків та
правоохоронних питань

Державна прикордонна служба України, її підрозділи: Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації
(військова частина 2428), Окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина 1498), Західне
регіональне управління (військова частина 1468), Південне регіональне управління (військова частина 1469), Східне
регіональне управління (військова частина 1470), Головний центр підготовки особового складу Державної
прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота (військова частина 9930), Національна академія
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (військова частина 9960), Житомирський
прикордонний загін (військова частина 1495), Львівський прикордонний загін (військова частина 2144), Луцький
прикордонний загін (військова частина 9971), Одеський прикордонний загін (військова частина 2138), Бердянський
прикордонний загін (військова частина 1491), Білгород-Дністровський прикордонний загін (військова частина 2197),
Ізмаїльський прикордонний загін (військова частина 1474), Подільський прикордонний загін (військова частина 2196),
Харківський прикордонний загін (військова частина 9951), Кінологічний навчальний центр (військова частина 2418),
Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» (військова частина 1492)

Міністерств
о
внутрішніх
справ
України,
Адміністрац
ія
Державної
прикордонн
ої служби
України

Відділ з
правоохоронни
х питань
Посольства
США в
Україні;
Міжнародна
організація з
міграції

4560-01

07.12.20

HDTRA 120F0054

Пдн

Протидія
загрозам
особливо
небезпечни
х патогенів
в Україні

11 646 608

дол.
США

11 647

01.07.20 30.06.23 США

Міністерство оборони США/Агентство
зменшення загрози

Національна академія аграрних наук України м. Київ
Інститут ветеринарної медицини НААН України м. Київ
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів
м. Київ
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України м.
Харків
Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів смт Хлібодарське, Одеська обл.
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»
м. Київ
ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Харків
ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України»
м. Одеса
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» м. Львів
Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Д.
Галицького м. Львів
10 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Київ
27 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Одеса
28 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Львів
108 регіональне санітарно-епідеміологічне управління Міністерства оборони України м. Харків

Міністерств CH2M HILL,
о оборони INC
України,
Міністерств
о охорони
здоров’я
України,
Державна
служба
України з
питань
безпечності
харчових
продуктів та
захисту
споживачів

4592

04.12.20

№ №: DL-B-MAA, DLB-UAB, DL-B-UAC, DLB-UAG, DL-B-UВI, DLB-UВJ, DL-B-UBK,
DL-B-UBL, DL-D-LAA,
DM-B-BBA, DM-BMBA, DM-B-UAA,
DM-B-UBA, DM-BUBB, DM-B-UBC, DMB-UBD, DM-B-UBG,
DM-B-UBH, DM-PLAB, DM-P-LAC, DMP-LAD, DM-P-LAE,
DM-P-LAF, DM-P-LAA,
DM-D-GAA

Пдн

Ініціатива зі 224 623 393
сприяння
безпеці в
Україні
2020
(Програма
USAI-2020)

дол.
США

224 623

05.05.20 31.12.24 США

Міністерство оборони США

військова частина А 0476 м. Київ ; військова частина А 1724 смт Озерне, Житомирська обл.; військова частина А 2192 Міністерств US Army
смт Городок, Житомирська область; військова частина А 2641 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.;
о оборони Security
військова частина А 4533-ІІІ м. Київ; військова частина А 2238 м. Одеса; військова частина А 3628 м. Київ;
України
Assistance
Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» м. Київ; Національний
Command
університет оборони України імені Івана Черняховського м. Київ
(Командування
Сухопутних
військ США з
питань
оборонної
допомоги)

Поглиблення реформ у
Національн
Державній прикордонній а безпека та
службі України шляхом
оборона
інституціоналізації системи
конкурсного набору
персоналу як єдиної
системи набору персоналу
до ДПСУ, а також
покращення діяльності
обраних пунктів пропуску.
Створення і впровадження
нової автоматизованої
системи управління
персоналом, що сприятиме,
зокрема, більш ефективній
роботі з рекрутингу та
підготовки персоналу,
забезпечить прозорий
механізм просування по
службі та кар’єрного
зростання, забезпечить
технічний захист
службової інформації і
персональних даних
персоналу ДПСУ, а також
створить додаткові
можливості для
проведення ряду дієвих
антикорупційних заходів

Покращення спроможності
бенефіціарів та реципієнтів
щодо виявлення та
реагування на спалахи
особливо небезпечних
інфекційних хвороб,
сприяння у розробці
законодавства у сфері
біозахисту, забезпечення
життєдіяльності
попередньо
побудованих/модернізован
их лабораторій, розробка
та запровадження спільних
науково-дослідницьких
проектів, підтримка участі
українських науковців в
міжнародних конференціях

Урядування
та
громадянсь
ке
суспільство

Підвищення
Національн
обороноздатності, бойової а безпека та
готовності та мобільності оборона
підрозділів Збройних Сил
України, покращення рівня
проведення спільних
військових навчань та
операцій, оснащення сил
оборони сучасними
зразками озброєння,
військової та спеціальної
техніки, досягнення
сумісності із збройними
силами держав-членів
НАТО

4604,00

15.12.20

Технічна
ТА2018082 UA NIF / AA-001040-001
допомога
для
підтримки
впроваджен
ня Проекту
«Підвищенн
я безпеки
автомобільн
их доріг
України»

4661

26.02.21

DOJCRMDIV01-19UP001-000

Пдн

3875-03

01.04.21

Р722

Пдн

3158-07

07.04.21

D-000100-001

Н/з

4 047 055

євро

4 922

Розбудова
потенціалу
морської
прикордонн
ої безпеки:
проєктуван
ня центру
технічної
підтримки

418 557,44

дол.
США

419

Транспортн
ий
автомобіль
для
перевезення
радіоактивн
их
матеріалів

808115, 4

дол.
США

Українськи
й проект
бізнесрозвитку
плодоовочів
ництва
19 325 100

кан.
дол.

16 619

30.07.24

30.07.24 ЄІБ

ЄІБ

01.08.20 30.08.21 США

01.05.18

31.12.22 США

07.08.14

31.03.22

Канада

Міністерство інфраструктури України, Одеська міська рада, Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради, Департамент житлово-комунального господарства Кам’янець-Подільської міської ради, Комунальне
підприємство «Міськелектротранссервіс», м. Харків, Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор», Комунальна
корпорація «Київавтодор», Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху», м. Київ

Міністерств
о
інфраструкт
ури України

Консорціум у
складі IMC
Worldwide Ltd
та Kocks
Consult GmbH,
який очолює та
представляє
компанія IMC
Worldwide Ltd

Надання підтримки для
реалізації проектів,
пов’язаних з безпекою
міських доріг, кращим
доступом до громадського
транспорту, об’єктів для
руху велосипедистів та
пішоходів, а також ІТ
рішеннями для безпечного
та ефективного управління
рухом

Транспорт
та
інфраструкт
ура

Державний департамент США/Бюро з
Адміністрація Державної прикордонної служби України та її підрозділи: Головний центр зв’язку, автоматизації та
міжнародної безпеки та нерозповсюдження захисту інформації (військова частина 2428) м. Київ, Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної
прикордонної служби України (військова частина 1498) м. Київ, Регіональне управління Морської охорони
Адміністрації Державної прикордонної служби України (військова частина 1550) м. Одеса, Одеський загін морської
охорони Регіонального управління Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України
(військова частина 1485) м. Одеса

Міністерств
о
внутрішніх
справ
України,
Адміністрац
ія
Державної
прикордонн
ої служби
України

Міжнародна
програма
підвищення
кваліфікації для
органів
кримінального
розслідування
Департаменту
юстиції США
(ICITAP)
PAE
Government
Services, Inc.

Підтримка розвитку
інфраструктури та
потенціалу Морської
охорони Державної
прикордонної служби
України

Національн
а безпека та
оборона

Державний департамент США/Бюро
міжнародної безпеки і нерозповсюдження
Управління запобігання тероризму з
використанням зброї масового знищення
(ISN/WMDT)

Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон»

ДАЗВ

Український
науковотехнологічний
центр (УНТЦ)

Придбання та поставка
Ядерна
спеціального
безпека
великовантажного
автомобіля для безпечного
та надійного
транспортування
контейнерів з
радіоактивними
матеріалами для
використання на
Державному
спеціалізованому
підприємстві «Одеський
державний міжобласний
спеціальний комбінат»

Міністерство закордонних справ, торгівлі
та розвитку Канади

Запорізька обласна громадська організація «Запорізький інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія»; Одеська Мінагрополі Менонітська
обласна сільськогосподарська дорадча служба «Центр розвитку та правової підтримки села»; Громадська організація
тики;
Асоціація
«Всеукраїнська рада жінок-фермерів України»; Благодійний фонд «Ласка ; Громадська організація «Земля Таврії»
Херсонська Економічного
ОДА;
розвитку/
Одеська
Mennonite
ОДА;
Economic
Миколаївсь Development
ка ОДА;
Associates
Запорізька (MEDA)
ОДА

Розвиток і зміцнення
можливостей дрібних та
середніх виробників
плодоовочевої продукції та
маркетингового ланцюга
через покращення
потенціалу виробників,
маркетингових зв’язків, а
також відносин між
учасниками ринку

Аграрний

4299-13

17.06.21

72012119СА00003

Пдн

Ініціатива
секторально
ї підтримки
громадянсь
кого
суспільства
в Україні

дол.
США

9 974

01.10.19

30.09.24

США

Агентство США з міжнародного розвитку

9 974 249

Повідомлення про
виділення лімітів від
30.09.2020 № 0292

4764

30.06.21

Пдн

Розвиток
потенціалу
підрозділів
міграційної
поліції
Національн
ої поліції
України

Державний департамент США/Бюро з
міжнародних питань у сфері боротьби з
незаконним обігом наркотиків та
правоохоронних питань

2 000

2 000 000

01.03.21 31.12.22

США

ГО «Центр інформації про права людини»
ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології»
БО «Благодійний фонд «Демократичні ініціативи
імені Ілька Кучеріва»
ГО «Агенція розвитку громад «Інтонація ЗМІН»
ГО «Рух ЧЕСНО»
ГС «Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший»
БФ «Твоя опора»
Громадська організація інвалідів «Креавита»
ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «АТЕЙ»
ГО «КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ФУНДАЦІЯ ДУША/ЮЕЙ»
ГО «Обирок»
ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО»
ГО «Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»
ГО «Школа усвідомленого підприємництва»
БО «НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНОЇ ФІЛАНТРОПІЇ»
БО «БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД» М. ЛЬВІВ»
БО «Благодійний фонд «ЛАСКА»
БФ «ЖИТТЯ ДЛЯ ТЕБЕ»
ГО «Шлях добра»
БО «Фонд Боярської громади»
ГО «Сама»
ГО «Детектор медіа»
БО «Благодійний Фонд «Подільська громада»
БФ «Твоя опора»
ГО «Закарпатська обласна молодіжна
громадська організація «Гідність» («Патів»)
БО «Благодійний фонд «Сімпл Хелп»
Одеська обласна організація Всеукраїнської
організації «Комітет виборців України»
ГО «Клуб «Еней»
ГО «Центр розвитку ініціатив «ІнСорс»
ГО «Ресурсний центр «Кольорова капустинка»
ГО «Харківський правозахисний альянс»
ГО «Регіональний центр медіації та
Національна поліція України
ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», м. Київ
Головне управління Національної поліції у м. Києві
Головне управління Національної поліції у Вінницькій області, м. Вінниця
Головне управління Національної поліції у Волинській області, м. Луцьк
Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, м. Дніпро
Головне управління Національної поліції в Донецькій області, м. Маріуполь
Головне управління Національної поліції в Житомирській області, м. Житомир
Головне управління Національної поліції в Закарпатській області, м. Ужгород
Головне управління Національної поліції в Запорізькій області, м. Запоріжжя
Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, м. Івано-Франківськ
Головне управління Національної поліції в Київській області, м. Київ
Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області,
м. Кропивницький
Головне управління Національної поліції в Луганській області, м. Сєвєродонецьк
Головне управління Національної поліції у Львівській області, м. Львів
Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, м. Миколаїв
Головне управління Національної поліції в Одеській області, м. Одеса
Головне управління Національної поліції в Полтавській області, м. Полтава
Головне управління Національної поліції в Рівненській області, м. Рівне
Головне управління Національної поліції в Сумській області, м. Суми
Головне управління Національної поліції у Тернопільській області, м. Тернопіль
Головне управління Національної поліції в Харківській області, м. Харків
Головне управління Національної поліції в Херсонській області, м. Херсон
Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області, м Хмельницький
Головне управління Національної поліції в Черкаській області, м. Черкаси
Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, м. Чернігів
Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області, м. Чернівці

Не
ГО
визначаєтьс «Ініціативний
я
центр сприяння
активності та
розвитку
громадського
почину
«Єднання»
(ІСАР
«Єднання), ГО
«Український
незалежний
центр
політичних
досліджень
(УНЦПД), ГО
«Центр
демократії та
верховенства
права
(ЦЕДЕМ)

Міністерств
о
внутрішніх
справ
України,
Національн
а поліція
України

Відділ з
правоохоронни
х питань
Посольства
США в Україні

Зміцнення інституційної
спроможності організацій
громадянського
суспільства; покращення
правових умов діяльності,
сприяння дослідженню і
вивченню секторальних
проблем, можливостей та
найкращих практик
громадянського
суспільства

Урядування

Удосконалення діяльності Урядування
Департаменту міграційної
та
поліції Національної
громадянсь
поліції України та
ке
підрозділів міграційної
суспільство
поліції головних управлінь
Національної поліції в
областях шляхом
формування професійного
особового складу,
покращення організаційної
структури підрозділів
міграційної поліції для
посилення ефективності та
продуктивності під час
попередження, виявлення
та припинення
правопорушень у сфері
торгівлі людьми, міграції
та суспільної моралі

