
ПЕРЕЛІК
проєктів міжнародної технічної допомоги, які реалізуються в м. Нікополі

№
п/п Назва проєкту /

мікропроєкту

Загальна
вартість
технічної
допомоги

(грн)

Термін
реалізації
проєкту

Донор Реципієнт Бенефіціар

1. Спільний проєкт Європейського Союзу та Програми розвитку ООН (ЄС/ПРООН) «Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду» (фаза ІІІ)

1.1. Капітальний ремонт 
будівлі комунального 
дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) №29 
«Райдуга»

127 450,00 2016 ЄС/ПРООН ГО Нікопольська
міська громадська

спортивно-
оздоровча
організація

інвалідів «Аква»

Діти, батьки
дітей,

працівники
КДНЗ

1.2. Капітальний ремонт 
будівлі комунального 
дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) №42 
«Малятко»

229 410,00 2016 ЄС/ПРООН Всеукраїнська
благодійна
організація
«Інститут

європейського
розвитку»

Діти, батьки
дітей,

працівники
КДНЗ

1.3. Заходи з 
енергозбереження та 
енергоефективності в 
будинках ОСББ

3 293 324,0
0

2016-2017 ЄС/ПРООН Об’єднання
співвласників

багатоквартирних
будинків

Мешканці 18
(вісімнадцяти)
будинків ОСББ
міста Нікополя

1.4. Створення апаратно-
програмного комплексу 
«Відеоінформаційна 
система «Нікополь – 
прозоре місто»

528 410,00 2016-2017 ЄС/ПРООН ГО «Власна
ініціатива»

мешканці
міста, ВПО,

особи з
обмеженими

можливостями,
правоохоронні
органи міста,

виконавчі
органи

Нікопольської

1.5. Розширення апаратно-
програмного комплексу 
«Відеоінформаційна 
система «Нікополь – 
прозоре місто»

390 000,00 2017 ЄС/ПРООН ГО «Власна
ініціатива»



міської ради
1.6. Впровадження 

інноваційних технологій в 
медичну сферу м. 
Нікополя. Електронна 
медична карта та е-ліки

490 930,00 2017 ЄС/ПРООН Нікопольський
регіональний

благодійний фонд
«Дітям Нікополя»

мешканці міста
Нікополя,

внутрішньо
переміщені

особи
2. Проєкт  Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ «Зміцнення спроможності  українських

територіальних  громад  до  прийняття  внутрішньо  переміщених  осіб  в  Україні»,  що  є  однією  з  Ініціатив
інфраструктурної  програми  для  України  і  виконується  компанією  німецькою  урядовою  компанією  Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

2.1. Придбання комп’ютерного 
та мультимедійного 
обладнання, оргтехніки та 
меблів в рамках 
мікропроекту «Бібліотека 
як міст інтеграції ВПО та 
центр розвитку громади 
зсередини» 

892 966,93 2016-2019 GIZ GmbH Комунальний
заклад

«Нікопольська
міська

централізована
бібліотечна
система»

управління
гуманітарної

політики
Нікопольської
міської ради

Мешканці та ГО
міста Нікополя,

ВПО, КЗ
«НМЦБС»

управління
гуманітарної
політики НМР

2.2. Супроводження 
впровадження бюджету 
участі у м. Нікополі задля 
якості життя мешканців 
міста і розвитку 
громадянського 
суспільства

300 000,00 2017 GIZ GmbH Благодійний фонд
«Нікополь

Туристичний»

Мешканці та ГО
м.Нікополя,

ВПО, виконавчі
органи

Нікопольської
міської ради

2.3. Придбання 30 одиниць 
комп’ютерної техніки та 20
одиниць ліцензійного 
програмного забезпечення
в рамках компоненту 
«Підтримка 
територіальних громад 
України у зв’язку зі 

316 502,00 2017 GIZ GmbH Управління праці та
соціального

захисту населення
Нікопольської
міської ради

Мешканці міста
Нікополя, ВПО,

виконавчі
органи

Нікопольської
міської ради



збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених 
осіб»

2.4. Придбання мобільного 
кейсу надання 
адміністративних послуг в 
рамках компоненту 
«Підтримка 
територіальних громад 
України у зв’язку зі 
збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених 
осіб»

51 000,00 2018 GIZ GmbH Управління праці та
соціального

захисту населення
Нікопольської
міської ради

Мешканці міста
Нікополя, ВПО,

виконавчі
органи

Нікопольської
міської ради

2.5. Придбання офісних меблів,
обладнання та 
комп’ютерної техніки для 
Центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
управління гуманітарної 
політики Нікопольської 
міської ради

178 736,25 2019 GIZ GmbH Центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

управління
гуманітарної

політики
Нікопольської
міської ради

Мешканці міста
Нікополя, ВПО,

органи
місцевого

самоврядуванн
я

2.6. Виконання заходів з 
реконструкції/ремонту 
приміщення бібліотеки-
філії №9 комунального 
закладу «Нікопольська 
міська централізована 
бібліотечна система» 
управління гуманітарної 
політики Нікопольської 
міської ради

395 748,94 2019 GIZ GmbH Бібліотека-філія №9
комунального

закладу
«Нікопольська

міська
централізована

бібліотечна
система»

управління
гуманітарної

політики
Нікопольської
міської ради

Мешканці та ГО
міста Нікополя,

ВПО, КЗ
«НМЦБС»

управління
гуманітарної
політики НМР

3. Проєкт  Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ «Житло для малозабезпечених груп в
Україні. Інтегрована стратегія та план дій для Пілотного міста»

3.1. I Форум Інтегрованого 54 800,00 2019 GIZ GmbH Благодійний фонд Мешканці та ГО



розвитку Нікополя «Нікополь
туристичний»

м.Нікополя,
ВПО, виконавчі

органи
Нікопольської
міської ради

3.2. II Форум Інтегрованого 
розвитку Нікополя /
Урбаністично-культурний 
захід «Майстерня міста»

252 390,00 2019 GIZ GmbH Благодійний фонд
«Нікополь

туристичний», ТОВ
«Град-К», приватні

підприємці
Нікополя,

комунальний
заклад

«Нікопольська
міська

централізована
бібліотечна
система»,

управління
благоустрою,

інфраструктури та
комунального

господарства НМР

Мешканці та ГО
м.Нікополя,

ВПО, виконавчі
органи

Нікопольської
міської ради

4. Грантовий проєкт «Музика 
змін» на підтримку Центру 
освіти дорослих, який 
створено при 
комунальному закладі 
«Нікопольська міська 
школа мистецтв №1»

210 000,00 2017 Німецька
неурядова
організація
«Німецьке
об’єднання
народних

університетів»
(DVV International)

Нікопольський
регіональний

благодійний фонд
«Дітям Нікополя»,

ГО «Козацький
набат»

Мешканці міста
Нікополя, ВПО,
Центр освіти

дорослих,
управління

гуманітарної
політики НМР,

КЗ
«Нікопольська
міська школа
мистецтв №1»

5. Грантовий проєкт «Разом 
ми можемо більше», який 
реалізовано на базі 

126 860,00 2017-2018 Міжнародна
організація з

міграції (МОМ)

Нікопольський
благодійний фонд

«Нове життя»

ВПО, мешканці
та ГО міста
Нікополя,



комунального закладу 
«Нікопольський культурно-
дозвіллєвий центр» в 
рамках проекту 
Міжнародної організації з 
міграції (МОМ) «Сприяння 
відбудові та сталому 
розв’язанню проблем ВПО 
та постраждалого від 
конфлікту населення в 
Україні»

Дніпропетровської
області, управління

гуманітарної
політики

Нікопольської
міської ради

виконавчі
органи

Нікопольської
міської ради

6. Грантовий проєкт «КОЛО 
НАВКОЛО», який 
реалізовано на базі відділу
«Центр допомоги 
учасникам АТО та членам 
їх сімей» в рамках проекту 
Міжнародної організації з 
міграції (МОМ) «Підтримка 
реінтеграції ветеранів 
конфлікту на сході України
та їхніх сімей»

310 000,00 2018-2019 Міжнародна
організація з

міграції (МОМ)

«Центр допомоги
учасникам АТО та
членам їх сімей»

управління
гуманітарної

політики
Нікопольської
міської ради

Учасники
бойових дій

АТО/ООС, члени
їх сімей, члени
сімей загиблих
учасників АТО/
ООС та особи з
інвалідністю,
отриманої в

наслідок
проходження

військової
служби в
АТО/ООС

7. Грантовий проєкт 
«Прискорення заходів з 
подолання ВІЛ-інфекції в 
Україні» (HealthLink) за 
підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку 
(USAID)

10 260,36 2018 Благодійна
організація
«Благодійне
товариство

«Всеукраїнська
мережа людей, які
живуть з ВІЛ/СНІД»

м. Кривий Ріг»

КНП
"Нікопольський
центр первинної

медико-санітарної
допомоги", КЗ
"Нікопольська

лікарня №1"ДОР",
КЗ "Нікопольська
лікарня №4"ДОР"

мешканці міста
Нікополя, ВПО

8. Спільний  з  Європейським  інвестиційним  банком  проєкт  «Надзвичайна  кредитна  програма  для  відновлення
України» за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №1068 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ



№583  від  05.07.2019)  (Наказ  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального
господарства України №175 від 01.08.2019)

8.1. Капітальний ремонт 
фасаду з встановленням 
енергозберігаючих вікон та
теплоізоляцією зовнішніх 
стін будівлі комунального 
закладу «Нікопольська 
середня загальноосвітня 
школа I-III ступеня № 10»

5 644 549,0
0

2020-2021 Європейський
інвестиційний банк

Департамент
капітального
будівництва

Дніпропетровської
обласної державної

адміністрації

Учні, батьки,
працівники КЗ
«Нікопольська

середня
загальноосвітн
я школа I—III

ступеня № 10»

9. Проєкт Антикорупційної ініціативи Європейського Cоюзу в Україні (EUACI) «Нікополь – Місто Доброчесності» 
9.1. - Проект «Геопортал для 

Міст Доброчесності: 
прозорість, яка веде до 
процвітання»
- Грантовий проєкт: 
«Відповідальна молодь 
проти корупції»
- Грантовий проєкт: 
«Запровадження 
інструментів прозорості»
- Грантовий проєкт:          
«Прозора регуляторна 
діяльність – запорука 
економічного зростання м. 
Нікополь»
- Проєктні заходи в рамках 
Меморандуму про 
співробітництво між 
Антикорупційною 
ініціативою ЄC в Україні 
(EUACI) та Нікопольською 
міською радою від 
12.07.2018 р.

2 121 382,2
3

(€
80,200.00)
(курс НБУ

2645,115 на
29.11.2019)

2019 EUACI Нікопольська
міська рада,

благодійний фонд
«Нікопольський

центр громадських
ініціатив»,

громадська
організація

«Енергія життя +»,
громадська
організація

«Регіональна
асоціація магістрів

державного
управління»

(РАМДУ)

Мешканці та ГО
міста Нікополя,

ВПО,
Нікопольська
міська рада

10. Проєкт канадської 117 018,75 2020 Громада міста 28 державна Співробітники



волонтерської місії 
«Пожежники з допомогою 
для України», в рамках 
якого вогнеборці й 
рятувальники Нікополя 
отримали гуманітарний 
вантаж із захисним одягом
та пожежно-рятувальним 
обладнанням від 
канадського міста-
побратима Ллойдмінстера

Ллойдмінстер
(Канада) /
канадська

волонтерська місія
«Пожежники з
допомогою для

України» /
Громадське
об’єднання

«Одеський Клуб
Ротарів»

пожежно-
рятувальна

частина Головного
управління

державної служби
України з

надзвичайних
ситуацій у

Дніпропетровській
області

28-ї державної
пожежно-

рятувальної
частини та

Нікопольського
міськрайонного

відділу ГУ
ДСНС України у
Дніпропетровсь

кій області

Довідка
Згідно  з  Постановою  N  153  Кабінету  Міністрів  України  «Про  створення  єдиної  системи  залучення,  використання  та
моніторингу міжнародної технічної допомоги» (15 лютого 2002 року), міжнародна технічна допомога – це ресурси, які
відповідно  до  міжнародних  договорів  України  надаються  донорами (державами,  урядами іноземних  держав,  а  також
організаціями,  установами,  фондами,  уповноваженими  урядами  іноземних  держав,  міжнародними  організаціями,  що
надають  міжнародну  технічну  допомогу  Україні)  на  безоплатній  основі  Україні  для  здійснення  програм,  проектів
міжнародної  технічної  допомоги  з  метою  проведення  реформ  та  реалізації  програм  соціально-економічного  розвитку
України.
Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання
завдань  проектів  (програм),  яке  ввозиться  або  набувається  в  Україні;  робіт  і  послуг;  прав  інтелектуальної  власності;
фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті; інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому
числі стипендій.
Міжнародна технічна допомога може надаватися у формі  передачі  у власність,  користування майна і  майнових прав;
консультацій  із  залученням  експертів,  у  тому  числі  іноземних;  фінансування  витрат  на  навчання  та  підвищення
кваліфікації спеціалістів реципієнта; обміну спеціалістами; грантів.
Міжнародна технічна допомога має використовуватися лише для цілей, визначених у програмах, проектах міжнародної
технічної допомоги. Контроль за реалізацією програм, проектів міжнародної технічної допомоги здійснюється спеціально
уповноваженим органом.
У разі виявлення порушень законодавства України, міжнародних договорів України, невідповідності реалізації програми,
проекту міжнародної технічної допомоги завданням, попередньо визначеним відповідно у програмі, проекті міжнародної
технічної допомоги, спеціально уповноважений орган має право зупинити здійснення програми, проекту в порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України.

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=153-2002-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=153-2002-%EF

