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Інформація про центральні 
органи виконавчої влади, 
діяльність яких актуальна 
для організації та супроводу 
С2С
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Мінрегіон є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Ка-
бінетом Міністрів України та головним 
органом у системі центральних орга-
нів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну ре-
гіональну політику, державну політику 
у сфері розвитку місцевого самовряду-
вання, територіальної організації вла-
ди та адміністративно-територіально-
го устрою.

З метою виконання своїх завдань 
Мінрегіон, зокрема, розробляє і здійс-
нює заходи, спрямовані на розбудо-
ву інфраструктури регіонів, розвиток 
міжрегіонального економічного спів-
робітництва; здійснює загальну ко-
ординацію транскордонного співро-
бітництва, у тому числі підготовки та 
реалізації програм і проєктів, та кон-
троль за додержанням законодавства 
з питань транскордонного співробіт-
ництва; забезпечує вивчення та по-
ширення кращих практик місцевого 
самоврядування; сприяє відповідно 
до законодавства забезпеченню вико-
нання міжнародних договорів України; 
забезпечує здійснення адаптації на-
ціонального законодавства до зако-

нодавства ЄС з питань, що належать 
до його компетенції; подає пропозиції 
щодо розвитку міжнародного співро-
бітництва та укладення міжнародних 
договорів України; координує та здійс-
нює методичне забезпечення діяльно-
сті структурних підрозділів місцевих 
держадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ 
та організацій з питань, що належать 
до його компетенції.

Таким чином, сьогодні Мінрегіон є 
основним центральним органом ви-
конавчої влади, що надає організацій-
ну та методологічну допомогу україн-
ським територіальним громадам та 
регіонам у налагодженні різних типів 
міжнародних партнерств.

Адреса офіційного вебсайту Мін-
регіону: https://www.minregion.gov.ua/

Адреса порталу «Децентраліза-
ція»: https://decentralization.gov.ua/

Інформація про актуальні між-
народні муніципальні партнерства 
українських територіальних громад: 
decentralization.gov.ua/twincities

https://www.minregion.gov.ua/
https://decentralization.gov.ua/
http://decentralization.gov.ua/twincities
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МЗС є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Мі-
ністрів України та головним органом у 
системі центральних органів виконав-
чої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сфері 
зовнішніх зносин.

МЗС, серед інших завдань, сприяє 
розвитку зв’язків із українцями/-ками 
та їхніми громадськими об’єднаннями, 
координує заходи, що здійснюються 
органами виконавчої влади з метою 
розвитку таких зв’язків; забезпечує під-
тримання дипломатичних і консуль-
ських зносин з іноземними державами, 
представництво України у міжнарод-
них організаціях та спеціальних місіях; 
сприяє просуванню вітчизняної про-
дукції на зовнішній ринок, пошуку по-
тенційних партнерів для українських 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, проведенню в Україні та за кор-
доном відповідних заходів.

Хоча пряма підтримка міжнародних 
муніципальних співробітництв не на-
лежить до завдань МЗС, Міністерство 

через профільні підрозділи, а також 
закордонні дипломатичні установи 
України може сприяти налагоджен-
ню відповідних контактів, проведенню 
міжнародних заходів тощо. Міністер-
ство узагальнює та оприлюднює від-
повідну інформацію та роз’яснення, які 
можуть бути корисними українським 
та зарубіжним муніципалітетам у сфері 
С2С.

Зважаючи на великий обсяг під-
тримки, яка опосередковано може на-
даватися МЗС та підпорядкованими 
йому установами, більш детальну ін-
формацію про це ви можете знайти у 
Розділі 2 цих рекомендацій. 

Адреса офіційного вебсайту МЗС: 
https://mfa.gov.ua/

Із оглядом повноважень 
муніципалітетів та самоврядувань 
окремих країн з питань організації 
С2С, яка була підготована МЗС та 
закордонними дипломатичними 
установами України для цих 
рекомендацій, ви можете 
ознайомитись у додатку 9.

Міністерство закордонних справ України (МЗС)

Міністерство культури та інформаційної політики 
України (МКІП) 

МКІП є центральним органом вико-
навчої влади, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Мі-
ністрів України.

МКІП є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої 
влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сферах 
культури, державної мовної політики, 
популяризації України у світі, держав-
ного іномовлення, інформаційного су-

веренітету України та інформаційної 
безпеки, а також забезпечує формуван-
ня та реалізацію державної політики 
у сферах відновлення та збереження 
національної пам’яті, міжнаціональних 
відносин, релігії та захисту прав наці-
ональних меншин в Україні, мистецтв, 
охорони культурної спадщини, музей-
ної справи, вивезення, ввезення і по-
вернення культурних цінностей.

МКІП здійснює координацію та під-

https://mfa.gov.ua/ 
http://surl.li/eesza
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тримку територіальних громад України 
в частині реалізації державної куль-
турної політики як безпосередньо, так 
і через підвідомчі підприємства, уста-
нови, організації.

МКІП безпосередньо не здійснює 
супровід ОМС з питань організації 
партнерств з територіальними грома-
дами (самоврядуваннями) інших кра-
їн. Разом з тим, опосередковано така 
підтримка надається МКІП через під-
тримувані ними проєкти та програми, 

а також через державні підприємства 
та установи, що знаходяться у підпо-
рядкуванні Міністерства. 

Адреса офіційного вебсайту МКІП: 
https://mkip.gov.ua/

Зважаючи на великий обсяг 
підтримки у сфері С2С, яка може 
надаватися через установи, 
проєкти та вебсервіси МКІП, 
більш детально з інформацією  
про це ви можете ознайомитись  
у додатку 10.

Державна аудиторська служба України 
(Держаудитслужба)

Держаудитслужба є центральним 
органом виконавчої влади, уповнова-
женим Кабінетом Міністрів України на 
реалізацію державної політики у сфері 
державного фінансового контролю.

Компетенцію Держаудитслужби 
визначено ст. 2 Закону України «Про 
основні засади здійснення держав-
ного фінансового контролю в Україні» 
та пунктами 3, 4 Положення про Дер-
жавну аудиторську службу України, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.02.2016 р. № 43 
(далі — Положення № 43).

Відповідно до п. 3 Положення № 43 
основними завданнями Держаудит-
служби є, зокрема, реалізація держав-
ної політики у сфері державного фінан-
сового контролю, а також здійснення 
державного фінансового контролю, 
спрямованого на оцінку ефективного, 
законного, цільового, результативного 
використання та збереження держав-
них фінансових ресурсів, необоротних 
та інших активів, досягнення економії 
бюджетних коштів.

Держаудитслужба не надає пря-

мого супроводу міжнародних муніци-
пальних партнерств, однак, ОМС та 
утворені територіальними громадами 
юридичні особи можуть отримувати 
роз’яснення від Служби з питань підго-
товки місцевих цільових та бюджетних 
програм, на підставі яких планується та 
здійснюється фінансування відповідної 
діяльності в українських муніципаліте-
тах, а також з питань отримання, облі-
ку та списання гуманітарної допомоги, 
в тому числі отриманої допомоги від 
представників/-ць іноземних суб’єктів 
господарської діяльності тощо.

За результатами ревізій та інших за-
ходів державного фінансового контр-
олю Держаудитслужба систематизує 
виявлені типові порушення та недолі-
ки, що пов’язані із отриманням та відо-
браженням у бухгалтерському обліку 
ОМС товарів, робіт та послуг, зокрема 
від іноземних та надає інформацію про 
особливості виявлених типових пору-
шень і недоліків під час оприбуткуван-
ня коштів та матеріальних цінностей 
(продуктів харчування, транспорту, об-
ладнання тощо), які органи місцевого 
самоврядування від імені територіаль-
ної громади отримують безпосередньо 

https://mkip.gov.ua/ 
http://surl.li/eeszz
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від представників інших держав.

Відповідно до п. 7 Положення № 
43 Держаудитслужба здійснює свої 
повноваження безпосередньо і че-
рез утворені в установленому порядку 
міжрегіональні територіальні органи.

Адреса офіційного вебсайту Дер-
жаудитслужби: https://dasu.gov.ua/ 

Контакти територіальних ор-
ганів: https://dasu.gov.ua/ua/plugins/
userPages/1485 

Державна митна служба України 
(Держмитслужба)

Держмитслужба є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Мі-
ністра фінансів. Держмитслужба реалі-
зує державну митну політику, державну 
політику у сфері боротьби з правопо-
рушеннями під час застосування зако-
нодавства з питань державної митної 
справи.

Завдання та повноваження Дер-
жмитслужби визначено Положенням 
про Державну митну службу України, 
затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.03.2019 року № 
227.

Держмитслужба не надає прямо-
го супроводу міжнародних муніци-
пальних партнерств, однак, ОМС та 
утворені територіальними громадами 
юридичні особи можуть отримувати 
роз’яснення від Служби з питань мит-
ного оформлення та нетарифного ре-
гулювання товарів, робіт та послуг, які 
можуть перетинати кордони України 
при реалізації цих партнерств.

Також Держмитслужба служба впро-
ваджує спрощені митні процедури від-
повідно до законодавства та сприяє 
створенню умов для полегшення тор-
гівлі, сприяння транзиту, збільшення 
товарообігу та пасажиропотоку через 

митний кордон України. Цю роль Служ-
би українські громади змогли особли-
во оцінити в умовах повномасштабної 
війни в України, оскільки було не лише 
швидко спрощено процедури надан-
ня гуманітарної допомоги в Україні, а й 
створено низку зручних онлайн-серві-
сів для її отримання та обліку. Зокрема, 
у розділі «Митне оформлення в умовах 
воєнного стану» на офіційній вебсто-
рінці Держмитслужби (https://customs.
gov.ua/mitne-oformlennia-gumanitarnoyi-
dopomogi-v-umovakh-voiennogo-stanu) 
можна знайти не лише змістовні 
роз’яснення, а й завантажити необхід-
ні для ввезення в України гуманітар-
них вантажів форми та здійснити їхнє 
оформлення онлайн (наприклад, за 
цим посиланням: https://customs.help.
gov.ua/ukr/import-notification/).

Адреса офіційного вебсайту Дер-
жмитслужби: https://customs.gov.ua/.

https://dasu.gov.ua/ 
 https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/1485
 https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/1485
https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-gumanitarnoyi-dopomogi-v-umovakh-voiennogo-stanu
https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-gumanitarnoyi-dopomogi-v-umovakh-voiennogo-stanu
https://customs.gov.ua/mitne-oformlennia-gumanitarnoyi-dopomogi-v-umovakh-voiennogo-stanu
https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/
https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/
https://customs.gov.ua/
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