
Виконавець:

децентралізації та забезпечення сталого економічного 
розвитку, аби досягнути цілі, узгоджені з міжнародними 
партнерами. Вони отримують підтримку від місцевих та 
міжнародних експертів. За допомогою обміну досвідом 
державного управління Німеччини та інших країн 
постійно підвищується відповідний фаховий потенціал 
державних органів України.

Результати
За дорученням Уряду Німеччини  проект підтримував 
реформу публічних закупівель ProZorro з вересня 2015. 
Успіхи реформи є вже очевидними. За цей час ProZorro 
запустили пілотний проект з електронізації допорогових 
тендерів загальною вартістю 15 млрд грн. Завдяки 
прозорій конкуренції вже в перший рік реформи з цієї 
суми збережено 1.4 млрд грн державного бюджету. 
Рецепт успіху полягає у кооперації державного апарату, 
громадянського суспільства та бізнесу. У травні 2016 
реформаторська система публічних закупівель ProZorro 
здобула перемогу у престижній міжнародній премії 
World Procurement Awards 2016 в номінації Публічні 
(державні) закупівлі.

Замовник Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)
Партнер Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Тривалість 2015-2017
Бюджет 4 млн євро

Мета
Відбувається реформа економічної політики та системи 
державних фінансів, продовжується розпочатий процес 
децентралізації. Відповідальні міністерства та Верховна 
Рада забезпечують наближення до стандартів 
Європейського Союзу i удосконалюють прозорість, 
ефективність та норми звітності.

Виклики
Україна прагне прискорити економічну інтеграцію до 
внутрішнього європейського ринку. З цією метою було 
укладено Угоду про асоціацію з ЄС. Наприкінці 2014 
року Уряд України оприлюднив план дій з реалізації 
реформ, узгоджених з ЄС,  Міжнародним Валютним 
Фондом та Світовим Банком.

Заходи
За дорученням Уряду Німеччини проект GIZ, зокрема, 
надає консультаційну підтримку Міністерству фінансів, 
Міністерству економіки та Міністерству регіонального 
розвитку. Зазначені міністерства повинні реалізувати 
конкретні заходи з реформи державних фінансів, 

Консультаційний фонд впровадження 
реформ
Конкретні заходи для реалізації національних планів реформ 
та міжнародних зобов’язань
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Адреси офісів BMZ:

BMZ Бонн 
Дальманнштрассе 4
53113 Бонн, Німеччина 
T  +49 228 99 535 - 0
Ф +49 228 99 535 - 3500

BMZ Берлін 
Штреземаннштрассе 94
10963 Берлін, Німеччина
T  +49 30 18 535 - 0
Ф +49 30 18 535 - 2501

poststelle@bmz.bund.de
www.bmz.de

Консультаційний фонд впровадження реформ
вул. Велика Васильківська, 44, офіс 4
01004 Київ, Україна
T +380 44 287 4237
І www.giz.de/ukraine-ua
 www.gogov.org.ua
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