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3 грудня 2018 року у м. Києві, Україна, відбулась зустріч Прем’єрміністра України Володимира Гройсмана з головами дипломатичних
представництв та керівниками агентств з питань співробітництва у розвитку з
метою започаткування Національного форуму донорської координації
«Партнерство заради розвитку». Ця зустріч стала можливістю для початку
постійного діалогу із стратегічних питань між Урядом України та
міжнародною донорською спільнотою, передбаченого середньостроковим
планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Метою стратегічного діалогу є
систематична координація та узгодження пріоритетів Уряду України та
донорів. Зустріч є продовженням успішних конференцій з питань реформ,
проведених у Лондоні та Копенгагені, та ключовим етапом підготовки до
наступної Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка
відбудеться у червні 2019 року у м. Торонто, Канада.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та співголова
конференції від імені донорської спільноти Роман Ващук, Надзвичайний та
повноважний посол Канади в Україні, відзначили прогрес, здійснений
Україною на шляху реформ за останні роки, та разом з тим зазначили
необхідність подальшої роботи у даному напрямі. Необхідні постійні зусилля
для подальшого розвитку, захисту інвестицій та досягнутих результатів
реформ, а також забезпечення їх неухильної імплементації. Вони також
наголосили, що співробітництво між міжнародною донорською спільнотою та
Україною ґрунтується на спільних інтересах та цінностях, у тому числі
підтримці незалежної, демократичної, успішної та процвітаючої України,
об’єднаної навколо спільних європейських цінностей. Обидві сторони
підкреслили, що їх спільною загальною метою є досягнення відчутного впливу
на життя українських громадян.
Уряд України взяв на себе зобов’язання розробити систему для глибшої
стратегічної координації між центром Уряду, галузевими міністерствами та
донорською спільнотою, яка включатиме регулярні зустрічі на високому рівні
з питань співробітництва та розвитку:
• регулярні зустрічі Прем’єр-міністра з головами дипломатичних
представництв та керівниками агентств з питань співробітництва у розвитку;
• робоча зустріч з керівниками програм співробітництва у продовження
цього Форуму.
Обговорення стосувалося таких ключових реформ як покращення
бізнес-клімату, приватизація та реформа управління державними

підприємствами, розвиток інфраструктури, енергетики, охорони здоров’я,
освіти, реформа державного управління, децентралізація, антикорупційна
реформа. Учасники наголосили на підтримці продовження цих реформ в
Україні, забезпечення їх реалізації та створення умов для їх незворотності.
Обидві сторони погодилися, що ця мета є бажаною, і донори погодилися
надати підтримку щодо її досягнення.
Уряд України та міжнародна донорська спільнота погодилися здійснити
такі кроки задля підвищення ефективності міжнародної допомоги:
• утворення спільної робочої групи з питань прискорення реалізації та
вибірки коштів за погодженими та затвердженими інвестиційними проектами
міжнародних фінансових організацій;
• подальша координація діяльності з міжнародними партнерами і
донорами та її узгодження з бюджетом;
• утворення спільної робочої групи з метою полегшення діяльності
донорів, включаючи спрощення реєстрації проектів міжнародної технічної
допомоги.
Учасники Форуму вважають його важливим етапом, який допомагає
скоординувати дії та зберегти динаміку співробітництва напередодні
міжнародної конференції з питань реформ, яка слугує постійною платформою
для Уряду України і міжнародної спільноти для підтримки реформ. Уряд
України висловлює вдячність Його Високоповажності послу Роману Ващуку
та Уряду Канади за їх всеохоплюючу підтримку та зусилля щодо успішного
проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.
Уряд України та міжнародна донорська спільнота очікують подальшого
посилення партнерства та стратегічного діалогу з питань реформ, а також
наступної зустрічі на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні. У
рамках підготовки до конференції вони продовжуватимуть співпрацю з
реалізації реформ в Україні.

