
РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного/заключного моніторингу проекту (програми) 

“Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України  
та протидії розповсюдженню зброї масового знищення проекту (програми)” 

Піврічний/річний/заключний  
(зазначити необхідне) 

річний  

Період звітування 2022 рік 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань 
співробітництва в сфері експортного контролю (ISN/ECC).  

Адреса: 2201, вул. "С", Північно-західний район, м. Вашингтон, округ Колумбія, 20520, Сполучені Штати 
Америки. 
Контактна особа: пан Брайан Роуз, тел. (202) 663-15-65, факс: (202) 647-18-10 

Бенефіціар Державна служба експортного контролю України: 
адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Реципієнт Державна служба експортного контролю України: 
адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300 

Номер реєстраційної картки 
проекту 

від 25.01.2021 № 2053-20 (строк реалізації: 11.06.2007 – 30.09.2022). 
Крім того, у ІІ півріччі 2022 р. Держекспортконтролем підписано План спільних дій проекту технічної допомоги, 
згідно з яким строк реалізації зазначеного проекту продовжено до 30.09.2023 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати 
реалізації проекту (програми) в 
кількісних та/або якісних 
показниках  

1. Відповідно до завдання проекту щодо надання допомоги, в розробці та удосконаленні нормативно-
правової бази в сфері експортного контролю шляхом залучення міжнародних експертів та організації 
консультацій: 

здійснено український переклад нового Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 20.05.2021 № 
2021/821 щодо встановлення режиму ЄС для контролю за експортом, посередницькою діяльністю, технічною 
допомогою, транзитом та передачами товарів подвійного використання для його вивчення та можливої 
імплементації в національному законодавстві України; 

проведено онлайн консультації (16.06.2022), організовані спільно з програмою ЄС "Партнер партнеру щодо 
контролю за товарами подвійного використання", під час яких одержано роз’яснення щодо окремих положень 
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Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС від 20.05.2021 № 2021/821 щодо встановлення режиму ЄС для 
контролю за експортом, посередницькою діяльністю, технічною допомогою, транзитом та передачами товарів 
подвійного використання. Одержана під час консультацій інформація буде використана для доопрацювання 
проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання". 

2. Відповідно до завдання проекту щодо удосконалення систем аналізу ризиків та підтримки розвитку 
інформаційних систем і баз даних для працівників Держекспортконтролю американською стороною оформлено 
підписку на Звіт про ризики проекту “Вісконсин” (у звіті публікується інформація про фізичних та юридичних 
осіб, які можуть мати відношення до розповсюдження ЗМЗ, а також опис господарської діяльності компаній). 

3. Відповідно до завдання проекту щодо впровадження системи електронного ліцензування міжнародних 
передач товарів, що підлягають експортному контролю, американська сторона на запит Держекспортконтролю 
підтвердила готовність здійснити оновлення комп’ютерного та мережевого обладнання Держекспортконтролю 
для забезпечення належної роботи електронної системи у сфері державного експортного контролю 

Загальна сума витрачених під 
час реалізації проекту 
(програми) коштів 
міжнародної технічної 
допомоги на кінець звітного 
періоду (за наявності), 
у тому числі за категоріями: 

Держекспортконтроль не володіє інформацією щодо загальної вартості наданої міжнародної допомоги в рамках 
Проекту. 

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, 
інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 
обладнання - 
будівельні, ремонтні роботи, 
технічний нагляд 

- 

адміністративні витрати 
виконавця 

- 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії результативності  
проекту (програми) 

Заплановані результати  
на кінець звітного періоду 

Фактичні результати  
на кінець звітного періоду 
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Планом спільних дій Програми з експортного контролю та безпеки 
кордонів та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України, Державної фіскальної служби України, 
Державної митної служби України, Державної прикордонної служби 
України та Державної служби експортного контролю України щодо 
реалізації Проекту технічної допомоги „Надання технічної допомоги з 
метою посилення системи експортного контролю України та протидії 
розповсюдженню зброї масового знищення”, підписаним 29.09.2020, 
визначено, що критеріями результативності проекту, серед іншого, 
можуть вважатися:  
 

  

кількість ліцензій (заяв) на здійснення міжнародних передач товарів, 
які підлягають експортному контролю, опрацьованих органами-
реципієнтами; 
 

- 

 

протягом 2022 р. опрацьовано  1970 заяв; 

кількість розроблених та удосконалених нормативно-правових актів з 
питань державного експортного контролю; 
 

- 
 

протягом 2022 р. Держекспортконтролем 
розроблено 24 нормативні акти; прийнято – 
12; погоджено 2 проекти, розроблених МЗС 
на виконання резолюцій РБ ООН; 
 

термін, необхідний для міжвідомчого обміну інформацією з питань 
експортного контролю; 
 

- середній термін опрацювання заяв суб’єктів 
господарювання (з урахуванням міжвідомчого 
узгодження) протягом 2022 р. склав 40,2 дні; 
 

кількість виявлених правопорушень в сфері експортного контролю; 
 

- протягом 2022 р. складено 23 постанови про 
накладення на суб’єктів здійснення 
міжнародних передач товарів – юридичних 
осіб штрафів за порушення вимог 
законодавства в галузі державного 
експортного контролю; 
 

кількість службовців органів-реципієнтів, які пройшли навчання з 
метою підвищення професійного рівня, покращення навичок та вмінь 
в сфері експортного контролю 

- 

 

протягом 2022 р. в рамках проекту не 
проводилося навчання  представників 
Держекспортконтролю у зв’язку з 
запровадженням воєнного стану 
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4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту.  

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Наразі відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання.  
   
 

 


