
Национальная процедура схвалення і реєстрації проектів МТД в Білорусі  

Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь від 22 жовтня 2003 № 460 «Про міжнародну 

технічну допомогу, що надається Республіці Білорусь» 

(http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30300460) для отримання фінансування за 

Програмою і реалізації заходів у рамках проекту, білоруські Головні Бенефіціари і Бенефіціари 

проекту зобов'язані пройти процедури національного схвалення та реєстрації проектів 

міжнародної технічної допомоги (МТД) в Білорусі. Дані процедури необхідні для всіх типів грантів, 

незалежно від кількості заходів та обсягу фінансових ресурсів. 

Реалізація проектів МТД у Білорусі без попередньої реєстрації у Міністерстві економіки Республіки 

Білорусь заборонена. Водночас,  дотримання білоруських національних процедур дає можливість 

використовувати механізм звільнення від сплати податків і митних зборів. 

Детальний порядок схвалення та реєстрації визначається Постановою Ради Міністрів Республіки 

Білорусь від 21 листопада 2003 № 1522 «Про деякі заходи щодо реалізації Указу Президента 

Республіки Білорусь від 22 жовтня 2003 № 460» (http://www.pravo.by / document /? guid = 3871 & 

p0 = C20301522). 

Відповідно до законодавства Республіки Білорусь, проекти МТД, реалізовані у рамках Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 роки, підрозділяються 

на: 

- проекти, що реалізуються методом національного виконання; 

- міні-проекти; 

- інші проекти. 

Метод національного виконання проекту (програми) міжнародної технічної допомоги - реалізація 

проекту (програми) міжнародної технічної допомоги в Республіці Білорусь з умовою, що грошові 

кошти, призначені для його (її) реалізації, в повному обсязі перераховуються на розрахунковий 

рахунок одержувача (одержувачів) міжнародної технічної допомоги, що реалізує (реалізують) цей 

проект (програму), а товари та інше майно, призначені для такого проекту (програми), 

передаються у власність одержувача (одержувачів) міжнародної технічної допомоги (власність 

держави і господарське відання, оперативне управління державної організації, яка є одержувачем 

такої допомоги). Проект рекомендується для реалізації Рішенням Комісії з питань міжнародного 

технічного співробітництва при Раді Міністрів Республіки Білорусь. (Щодо Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 роки, цей метод 

можна застосовувати до білоруських великих інфраструктурних проектів (далі - ВІП); проектам, в 

яких Провідним бенефіціаром виступає організація з Білорусі, а також проектам з малим 

бюджетом, що становить не більш на 30 000 євро, в якому Провідним бенефіціаром виступає 

організація з Білорусі). 

Міні-проект міжнародної технічної допомоги - проект міжнародної технічної допомоги з терміном 

реалізації не більше одного року і сумарним обсягом наданих для його реалізації грошових коштів, 

в тому числі в іноземній валюті, товарів (майна), виконання робіт, надання послуг не більше 3 тис. 

базових величин. Проект рекомендується для реалізації Рішенням Комісії з питань міжнародного 

технічного співробітництва при Раді Міністрів Республіки Білорусь (щодо Програми 



транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки - може бути 

застосовано до проектів з малим бюджетом, який не перевищує три тисячі базових величин). 

Інші проекти - всі інші проекти міжнародної технічної допомоги, які не підпадають під вищевказані 

визначення. Проект рекомендується для реалізації Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь 

(щодо Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 роки 

- регулярні проекти з білоруськими бенефіціарами та проекти з малим бюджетом не більше 30 000 

євро). 

Для проходження національної процедури схвалення та реєстрації одержувач МТД (бенефіціар) 

незалежно від методу схвалення повинен надати в Міністерство економіки Республіки Білорусь 

наступні документи: 

1. Звернення одержувача МТД (бенефіціара), складене у довільній формі (супровідний лист); 

2. Заява про реєстрацію проекту, що складається за формою, встановленою Міністерством 

економіки в одному екземплярі; 

3. Оригінал або завірена в установленому порядку копія проекту в двох примірниках (у разі 

Програми ТКС «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 роки - підписаний грантовий контракт з 

усіма додатками) в 2-х прим .; 

4. Переклад проекту на білоруську або російську мови, завірений перекладачем або штампом 

організації бенефіціара в 2-х прим .; 

5. Паспорт проекту за встановленою Міністерством економіки формою у 2-х прим. 

 

Форми вищеназваних заяв про реєстрацію проекту і паспорта проекту доступні на офіційному сайті 

Міністерства економіки Республіки Білорусь у розділі «Міжнародне технічне співробітництво» 

(http://www.economy.gov.by/ru/mtp_1-ru/). 

 

Дані форми заповнюються шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14 пт. на принтері ЕОМ з 

обов'язковим заповненням всіх необхідних граф. Видалення граф з форм не допускається. 

Проекти, представлені без зазначених документів, а також ті, що містять взаємовиключні 

положення і (або) недостовірну інформацію, підлягають поверненню у п'ятиденний строк з дати 

надходження до Міністерства економіки. У разі позитивного розгляду поданих документів, проект 

проходить процедуру національного схвалення, яка може тривати кілька місяців. 

У разі, якщо Комісією з питань міжнародного технічного співробітництва при Раді Міністрів 

Республіки Білорусь (далі - Комісія) прийнято рішення про відмову у схвалені або в рекомендації 

до схвалення проекту, Міністерство економіки інформує одержувача міжнародної технічної 

допомоги про прийняте Комісією рішення в п'ятиденний строк з дня отримання такого рішення. 



Якщо Комісія приймає рішення про рекомендацію проекту до схвалення, білоруські бенефіціари 

повинні зареєструвати проект в Міністерстві економіки РБ. 

Під час реалізації проекту допускається внесення змін і / або доповнень до проекту. Реєстрація 

внесених змін і / або доповнень здійснюється Міністерством економіки за умови збереження 

загальних та конкретних цілей проекту, а також зміни загальної суми фінансування, що не 

перевищує 50% від раніше зареєстрованої суми. 

За участю в одному проекті двох або більше білоруських бенефіціарів вони повинні прийняти 

рішення про те, хто з них буде подавати документи в Міністерство економіки для проходження 

національної процедури схвалення і реєстрації. Примітка: в той же час процедура схвалення 

переліку (товарів, робіт, послуг) виконується кожним білоруським бенефіціаром окремо. 

Типи проектів Програми ТКС 
«Польща-Білорусь-Україна» 

на 2014-2020 роки 
 

Застосовуваний метод процедури національного 
схвалення та реєстрації 

Метод національного 
виконання через Рішення 

Комісії з МТД  

Постанова Ради Міністрів 
Республіки Білорусь 

Білоруські великі 
інфраструктурні проекти 
(ВІП) 

   

Регулярні проекти з 
Головним білоруським 
бенефіціаром 

   

Регулярні проекти з 
білоруським бенефіціаром 

   

Проекти з малим бюджетом 
менше 30 000 євро 

   

Проекти з малим бюджетом 
понад 30 000 євро з 
білоруським  Головним 
бенефіціаром 

   

Проекти з малим бюджетом 
понад 30 000 євро з 
білоруським бенефіціаром 

   

 


