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Cписок скорочень
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ВВП – Валовий внутрішній продукт
ВДВ – Валова додана вартість
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ВПО – Внутрішньо переміщені особи
ВРП – Валовий регіональний продукт
ВЦА – Військово-цивільні адміністрації
ДНР – Донецька народна республіка (самопроголошена)
ДФРР – Державного фонду регіонального розвитку
ЄС – Європейський Союз
ЗЗСО – Заклади загальної середньої освіти
ЗПТО – Заклади професійної (професійно-технічної) освіти
КПВВ – Контрольний пункт в'їзду-виїзду
ЛНР – Луганська народна республіка (самопроголошена)
МЖК – Муніципальний житловий комітет
МСП – Малий та середні підприємництва
МФО – Міжнародні фінансові організації
НМС – Національна моніторингова система
НСЗУ – Національна служба здоров'я України
ОБСЄ - Організація з безпеки і співробітництва в Європі
ОДА – Обласна державна адміністрація
ОЕЗ – Олійноекстракційний завод
ООН – Організація об’єднаних націй
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ОСББ – Комунальне підприємство
ОТГ – Об’єднані територіальні громади
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ПМД – Перша медична допомога
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Головне
Ініціативи, запропоновані у документі, відповідають на виклики та сприяють вирішенню
проблем, окреслених у діагностичному звіті про проблеми регіонального економічного
розвитку1. Їх впровадження має створити в регіоні середовище, сприятливе для економічного
зростання та підвищення добробуту мешканців, і, відповідно, слугувати відновленню
територіальної цілісності країни та безпечній реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій та Луганській областях.
Виклики мають комплексний характер, тож частина ініціатив державної політики сприятимуть
вирішенню одразу кількох проблем регіону. Тому класифікація їх на сектори може не
співпадати із секторальною класифікацією проблем, а покликана визначити основні напрямки
подальшого впровадження. За кожним із напрямків, де є доцільність, у звіті міститься аналіз
питань ґендерної рівності та соціальної інклюзії, впливу на військово-політичні, юридичні та
корупційні ризики. Щодо обраних ініціатив окремо оцінено їх економічний вплив методами
економіко-математичного моделювання.
Мета2 трансформації регіону у широкому розумінні – розбудова нової сучасної
конкурентоспроможної економіки на сході країни та створення додаткового поштовху для
розвитку Донецької та Луганської областей. Стратегічні індикатори: обсяг валового
регіонального продукту на особу, обсяг залучених приватних інвестицій за рік у млрд дол.
США, оцінка населенням загального вектору руху (відповідь на питання «Якщо говорити
загалом, як Ви вважаєте, справи у Вашому районі рухаються в правильному чи в
неправильному напрямку?»3).
При цьому загальнодержавні ініціативи (спрощення регулювання, макростійкість, судова
реформа тощо) не мають дублюватися суто регіональними ініціативами, але регіональні
ініціативи можуть передбачати пілотні проекти, особливі умови або зняття певних обмежень,
що дискримінують суб’єктів областей. Зважаючи на діагностовані проблеми та виклики,
завданнями трансформаційного процесу можуть стати такі:
•

Створення в регіоні сприятливого бізнес-клімату, який стимулюватиме інвестиції та
розвиток малого та середнього підприємництва (стратегічний індикатор за напрямом –
капітальні інвестиції, % до ВРП);

•

Розвиток ланцюжків вартості, міжнародної торгівлі, виробництва та експорту (стратегічний
індикатор за напрямом – частка складних товарів у реалізації переробної промисловості,
%);

•

Розвиток сучасного сільського господарства та переробної промисловості (стратегічний
індикатор за напрямом – виробництво продукції сільського господарства на 1 га);

Аналіз проблем економічного розвитку Донецької та Луганської областей, звіт за фазою 1 проєкту UA2002 «Економічна
трансформація Донбасу»
1

Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей попередньо визначає мету майбутньої Стратегії
економічного розвитку Донецької та Луганської областей як «створення нормативно-правових, інституційних та організаційних
умов щодо формування та розвитку економіки Донецької та Луганської областей на основі комплексного впровадження окремої
системи управління та організації економічних процесів з широким залученням інвестиційних ресурсів, що стануть основою для
випереджаючого розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей, забезпечення комфортних умов
проживання, самореалізації, розвитку громадян та підвищення якості їх життя, а згодом і повномасштабної реінтеграції
тимчасово окупованих територій після їх повернення в єдиний конституційний простір України»
2

3

https://www.iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/IRI%20Donbas%20GCA%20For%20Public%20Release_Ukr_0.pdf
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•

Забезпечення енергетичних ресурсів, необхідних для розвитку регіону (стратегічний
індикатор за напрямом – середня тривалість перерв у електропостачанні (SAIDI) з вини
компаній, хвилин);

•

Забезпечення транспортної інфраструктурної мережі, необхідної для розвитку регіону
(стратегічний індикатор за напрямом – вантажооборот та пасажирооборот автомобільного
та залізничного транспорту, тис. ткм/1000 осіб);

•

Зниження безробіття та підвищення гнучкості ринку праці (стратегічний індикатор за
напрямом – рівень безробіття населення у віці 15-70 років, %);

•

Підвищення якості життя населення на територіях Донецької та Луганської областей
(стратегічний індикатор за напрямом – результат опитування громадян від Міжнародного
республіканського інституту);

•

Запобігання екологічним катастрофам та покращення екологічної ситуації в регіоні
(стратегічний індикатор за напрямом – рівень капітальних інвестицій на охорону
навколишнього природного середовища, % до ВРП (валового регіонального продукту),
дані про якість води та атмосферного повітря – після запуску систем екологічного
моніторингу).

Кожне із цих завдань включає конкретні ініціативи, що базуються на вирішенні проблем та
розширенні вузьких місць регіону, а також на використанні його сильних сторін. Ініціативи,
викладені нижче за кожним із завдань, враховують територіальний принцип і можуть
стосуватися громад, прилеглих до лінії розмежування, територій індустріальних парків або ж
всієї території Донецької та Луганської областей.
У реалізації стратегії мають бути задіяні як центральні, так і місцеві органи влади. Для цього
має бути створений спеціальний координаційний орган при Міністерстві з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України.
Особливою компонентою досягнення мети є комунікаційна компонента: підвищення
обізнаності серед основних стейкхолдерів (дотичних осіб) про державні політики та
формування у них конструктивного ставлення до процесу, яке допомагатиме в реалізації
стратегії та перетворенні регіону на економічно спроможний, конкурентний та привабливий
для інвестицій, роботи та життя.
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1. Cтворення сприятливого бізнес-клімату
Завдання: Створити в регіоні сприятливий бізнес-клімат, який стимулюватиме інвестиції та
розвиток малого і середнього підприємництва
Таблиця 1. Стратегічний індикатор за напрямком: капітальні інвестиції, % до ВРП
Показник
Капітальні
інвестиції,
ВРП

%

до

Регіон

Базовий
на 2019

Проміжний
до 2025 року

Цільовий
до 2030

Донецька область

14%

-

25%

Луганська область

8%

-

25%

Україна

15%

-

-

Джерело: Держстат

1.1.

Запуск системи страхування військово-політичних ризиків в регіоні

Завдання: знизити військово-політичні ризики ведення бізнесу в регіоні, які зараз є однією з
основних перешкод для економічного розвитку.
Це стосується як фізичного ризику для активів, так і ризиків, що походять від нього –
невиконання контрактів, неповернення кредитів тощо. Важливо розуміти, що рівень небезпеки
безпосередньо поблизу лінії розмежування істотно відрізняється від рівня на решті території.
Створення системи страхування безпекових ризиків дозволить якщо не вирівняти, то хоча би
наблизити позиції регіону до рівня решти країни.
Вже зараз є можливість створити специфічні для регіону програми страхування експортних
контрактів з боку Експортно-кредитного агентства (ЕКА) та Укрексімбанку. ЕКА, виходячи з
інформації, отриманої під час експертного інтерв’ю, може застрахувати зобов’язання
експортера перед банком по кредиту строком до 1 року під експортний контракт.
Але комплексне вирішення питання потребуватиме більш масштабного підходу. Прикладом
може слугувати державна програма страхування ризиків в Ізраїлі4, її варто вивчити
детальніше, провівши зустрічі з посадовцями країни.
Ініціативу можна реалізувати у наступних варіантах: (1) через співпрацю із Світовим банком
та його підрозділом MIGA; (2) через пряме залучення приватної міжнародної страхової
компанії шляхом проведення тендеру; (3) через страхування в українських компаніях та
перестрахування в зарубіжній страховій компанії; (4) створення системи державної
компенсацій страхових виплат інвесторам за страхуванням від військово-політичних ризиків.
За програмою можливі такі варіанти об’єктів страхування від ризиків, пов’язаних із фізичними
пошкодженнями внаслідок бойових дій:
•

Експортні та логістичні контракти;

•

Сільськогосподарські посіви;

Див Розділ 4.1. «Огляд практик країн, де долали наслідки конфліктів» у Звіті за фазою 1 проєкту UA2002 «Економічна
трансформація Донбасу»
4
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•

Застави, що надаються підприємствами банкам при отриманні кредитів на рівні портфелів
банків;

•

Приватні нові інвестиційні проекти (основні засоби та товари).

Для зниження вартості страховки потрібно визначити оперативні тактичні заходи, необхідні
для зменшення рівня ризикованості (фізична безпека застрахованих об’єктів), врахувати
часткове співфінансування страхових платежів і франшизи власником майна та забезпечити
належне управління ризиком зловживань через механізми взаємодії із керівництвом
АТО/ООС.
Вартість страхування військово-політичних ризиків (страхові платежі) має компенсуватись за
участі держави, наприклад із Консорціумного фонду (див. ініціативу 9.1.). Прямі виплати від
Консорціумного фонду на користь страхової компанії вбачаються більш надійними щодо
довгостроковості (зміни в регулюванні та державній політиці) та простішими в адмініструванні.
Територіальний принцип
За програмою, при розробці нормативних документів потрібно уточнити перелік територій, де
запроваджується страхування. Пропонований варіант – 18 громад поблизу лінії
розмежування, територія індустріальних парків та за пріоритетними напрямками, визначеними
Стратегією – на всій території двох областей.
Оцінка економічного впливу
Ініціатива сприятиме зменшенню ризиків безпеки у всіх секторах промисловості, сільського
господарства, торгівлі, енергетики, транспорту та комунікаційних мереж; покращенню доступу
бізнесу регіону до банківського кредитування та зниженню вартості кредитів. Очікуваний
ефект від ініціативи – збільшення частки інвестицій до ВРП – буде залежати від того, наскільки
повним буде охоплення в максимальному варіанті (застраховане все майно). На основі
сценарного моделювання вплив оцінюється як додаткові 3-4 в.п. приросту капітальних
інвестицій відносно ВРП, що відповідає в середньому додатковим 0,2 в.п. щорічного приросту
ВРП в Донецькій та Луганській областях за перші три роки, та надалі очікується збільшення
цієї суми через мультиплікативний ефект.
Вартість програми визначатиметься фінальним форматом договору із страховиками. Для
попередніх оцінок можна використати ренкінг (рейтинговий список) ризику для цілей
страхування експортних контрактів за шкалою ОЕСР (6-й, передостанній), ставка за
страхуванням експортних кредитів може становити 1,8%-2,2% страхового покриття. Якщо
орієнтуватись на верхню межу діапазону вартості, то річний страховий платіж із спеціального
фонду на суму 100 млн грн може дозволити залучити до 5 млрд грн кредитних або
інвестиційних ресурсів. Але насправді, якщо враховувати близькість до лінії розмежування та
специфічний характер ризиків, вартість страховки може бути суттєво більшою. Вона також
буде залежати від того, чи буде залучений до ініціативи Світовий банк – вартість страхування
через MIGA може враховувати міжнародні домовленості та бути меншою завдяки політичному
характеру ініціативи. Знизити вартість страхування може також запровадження безпекових
заходів (див. ініціатива 8.1 цього звіту).
Важливим елементом буде довіра до довгострокового характеру такої програми. Тому варто
розглянути фінансування страхових платежів через Консорціумний фонд, чиї зобов’язання у
разі міжнародного менеджменту із високою репутацією інвестори сприйматимуть як більш
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надійні, ніж зобов’язання держави, де є історія швидких та непередбачуваних змін у
регулюванні та підходах.

Нормативна база
•

Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями»
№1116-ІХ від 17.12.2020 року;

•

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» №1555-VII від
01.07.2014 року;

•

Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ від 18.09.1991 року;

•

Закон України «Про захист економічної конкуренції» №2210-ІІІ від 11.01.2001 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 13.11.2013 року «Про затвердження
Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна
підтримка»;

•

Постанова Кабінету Міністрів №57 від 07.02.2018 року «Про затвердження критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку
регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №36 від 31.01.2018 року «Про затвердження
критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та
реструктуризацію суб’єктів господарювання»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №38 від 13.01.2021 року «Про затвердження
критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання у вугільній
галузі»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №1062 від 27.12.2017 року «Про затвердження
Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів»;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1075 від 02.08.2018 року
«Про затвердження форми інформації про державні інвестиційні проекти та інвестиційні
проекти, для реалізації яких надається державна підтримка»;

•

Розпорядження Антимонопольного Комітету України №2-рп від 04.03.2016 року «Про
затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу
та про внесення змін до умов чинної державної допомоги»;

•

Розпорядження Антимонопольного Комітету України №8-рп від 12.04.2016 року «Про
затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам
господарювання»;

•

Розпорядження Антимонопольного Комітету України №43-рп від 28.12.2015 року “Деякі
питання реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»”;

•

Закон України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року;

•

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» № 79-IX від
12.09.2019 року;
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•

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
09.07.2010 № 565 «Про затвердження характеристики та класифікаційних ознак видів
добровільного страхування».

Юридичні ризики
Відповідно до вимог статті 2 Закону України «Про страхування», міжнародна страхова
компанія не може безпосередньо здійснювати в Україні будь-якої діяльності, окрім зазначеної
нижче:
•

страхування ризиків, пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією,
запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об’єктом
страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або
транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що
виникає у зв’язку з таким транспортуванням товарів;

•

перестрахування;

•

страхове посередництво, як-от брокерські та агентські операції, стосовно:
перестрахування, виключно із страхуванням ризиків, пов’язаних з морськими
перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи
супутники), у разі, якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які
транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або будьяка відповідальність, що виникає у зв’язку з таким транспортуванням товарів;

•

допоміжні послуги із страхування, як-от консультаційні послуги, оцінка актуарного ризику
та задоволення претензій.

Зважаючи на зазначене, існують такі ризики реалізації ініціатив щодо страхування військовополітичних ризиків:
(1) співпраця із Світовим банком та його підрозділом MIGA – страхувальник та об’єкт
страхування має відповідати суворим критеріям, встановленим MIGA, що значно звужує коло
потенційних страхувальників;
(2) залучення напряму приватної міжнародної страхової компанії шляхом проведення тендеру
– не передбачено чинним законодавством України;
(3) залучення української компанії-страховика та перестрахування в зарубіжній страховій
компанії. Українська страхова компанія, яка потенційно буде стороною договору страхування
військово-політичних ризиків, повинна: (1) мати якісний страховий портфель та якісно
управляти цим страховим портфелем; (2) мати страхові правила, які прописують чіткий
алгоритм оцінки ризику страхувальника та об’єкту страхування, чіткий алгоритм врегулювання
страхового випадку тощо; (3) мати відповідно кваліфікований персонал, який може оцінити
об’єкт страхування та провести врегулювання у випадку настання страхового випадку; (5) має
відповідних партнерів (зарубіжні страхові компанії) та напрацьовані процедури співпраці в
рамках договору (договорів) перестрахування. Тому залучення української компаніїстраховика до програми страхування військово-політичних ризиків вимагає: (1) попереднього
комплексного фінансового та юридичного аналізу (аудиту) «якості» страховика, який буде
брати участь в програмі страхування та (2) напрацювання комплексу заходів, які б виключили
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корупційні ризики, завдяки яким «неякісні» страхові компанії можуть бути допущені до
програми страхування.
Зважаючи на зазначені вимоги, яким має відповідати українська компанія-страхувальник,
необхідно разом із Національним банком України розробити критерії/механізм допуску
виключно «якісних» страхових компаній до такого виду страхування (відповідно до даних
фінансової звітності, які страхові компанії регулярно подають регулятору, або відповідно до
окремих фінансових показників та/або особливих даних спеціальної звітності тощо).
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності та
залучення до його розвитку нових бізнес-проєктів, позитивно впливають на військовополітичну ситуацію в країні загалом. Додаткова увага до територій Донецької та Луганської
областей з боку держави, створення ініціатив для її розвитку руйнують російські наративи про
«непотрібність» та «суцільний занепад», в якому перебувають території поблизу лінії
розмежування і області загалом.
При реалізації ініціативи щодо створення системи страхування військово-політичних ризиків
треба працювати з такими темами:
•

під час комунікації ініціативи наголошувати, що Україна не бере на себе відповідальність
за руйнування, які сталися внаслідок російської збройної агресії. Відповідальність за них
несе Російська Федерація. Україна в цьому випадку створює умови для подолання
негативних наслідків збройної агресії РФ, захищає власних громадян і обов’язково буде
стягувати такі витрати з держави-агресора в міжнародних судових та квазісудових
інституціях;

•

під час розробки ініціативи та умов договорів залучити юристів-міжнародників у сфері
міжнародного кримінального/гуманітарного права, які врахують у договорі між державою
та страховою компанією механізми, що нададуть можливість використання страхових
випадків у подальшій консолідованій претензії України до Російської Федерації.
Оптимальний варіант – якщо договір із страховиком буде прямо передбачати, що регресна
вимога страховика у разі настання страхового випадку буде спрямована до винної сторони
в рамках міжнародного судового процесу.

Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом цей захід є ґендерно нейтральним. Зменшення ризиків безпеки у ключових секторах
економіки регіону є дуже корисним для всіх категорій населення, незалежно від статі, віку та
інших характеристик.
Пожвавлення економічної активності на територіях поблизу лінії розмежування завдяки
страхуванню військово-політичних ризиків може сприяти зменшенню соціальної ізоляції
вразливих груп, які проживають на цих територіях та не мають можливості переїхати або
регулярно їздити на роботу на віддалені території, де ризики безпеки менші.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи потребуватиме спеціальних заходів, що знижуватимуть корупційні ризики
у наступних напрямках: вибір страхової компанії та особливості умов договору, вибір
дозволених об’єктів для страхування, оцінка факту настання страхової події та виплати
компенсації.
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1.2.

Створення центрів підтримки підприємництва

Завдання: сприяти зростанню малого та середнього бізнесу, розвитку інвестицій та торгівлі.
Традиційна орієнтація на великі індустріалізовані виробництва створила у регіоні проблему
недостатнього розвитку культури підприємництва у період, коли можливості для такого
розвитку теж сильно звузилися через падіння попиту, проблеми із доступом до фінансового
ресурсу та безпекові ризики. Органічне зростання малого бізнесу, перетворення його на
середній та великий, таким чином, потребує додаткових заходів державної політики:
•

Створення регіональних центрів розвитку підприємництва за моделлю Центру підтримки
та розвитку МСП міста Маріуполь в таких містах, як Краматорськ та Сєвєродонецьк.
Працівники хабу мають активно зустрічатись та працювати із підприємцями інших міст
регіону. Основною метою центрів має стати надання інформації, навчання основам
підприємництва, менторство, юридична підтримка, промоція та консультування щодо
державних програм підтримки, допомога в отриманні кредитних, грантових та
інвестиційних ресурсів, допомога в участі у публічних закупівлях та малій приватизації, в
експорті та ін. Крім того, ці центри можуть бути хабами для взаємодії місцевих бізнесасоціацій та підприємців із місцевою владою.

•

Навчання на базі центрів замовників та підприємств регіону можливостям, що надаються
законом про публічні закупівлі з боку Мінекономіки, ДП «Прозорро» та майданчиків, можуть
покращити доступ місцевих підприємств до закупівель. Ключовими аспектами такого
навчання мають бути: реєстрація в системі та участь у торгах, використання
кваліфікаційних критеріїв при формуванні тендерних умов, адаптація планів закупівель та
більш активне використання рамкових угод, можливості використання вартості життєвого
циклу, більш активне використання передоплати замовниками.

•

Створення регіональних підрозділів (або алокація людей та програм) у рамках вже
існуючих проектів та організацій, що розміщуються на базі Центрів розвитку
підприємництва та фокусують свою роботу виключно на питаннях Донецької та Луганської
областей. Пропонується утворення регіонального підрозділу Ради бізнес-омбудсмена для
роботи із скаргами підприємців регіону, особливо на місцевому рівні, підрозділу ДУ
««ЮКРЕЙНІНВЕСТ», ДУ «Офіс просування експорту в Україні», Агенції з питань державноприватного партнерства.

•

Пропонується створити на базі Центрів підтримки підприємництва постійно діючу
платформу взаємодії місцевої влади із підприємцями. Прикладом такої взаємодії може
бути Координаційна рада при Офісі Президента України. Взаємодія має передбачати
регулярні – щонайменше раз на квартал – зустрічі місцевої влади із місцевими
підприємцями, бізнес-асоціаціями, Торгово-промисловою палатою. Це дозволить
оперативно отримувати відгук щодо успіхів і проблем державної та місцевої політики та
здійснити її коригування.

•

Окремим різновидом підтримки підприємців центрами може бути видача ваучерів на
цифровізацію бізнесу, маркетинг, онлайн-промоцію продукції, участь у національних
міжнародних виставках. Подібні програми можуть фінансуватися як приватним чи
донорським, так і державним коштом, успішно комбінуватись із програмами навчання для
підприємців від Державної служби зайнятості тощо.

•

Окрема ініціатива із створення в рамках центрів Служби інвестора, що займатиметься
технічною підтримкою регіональних проектів із значними інвестиціями, – див. ініціатива 1.4.
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Територіальний принцип
Пріоритетна підтримка надаватиметься бізнесам у ТГ (територіальних громадах), прилеглих
до лінії розмежування, та у містах, які потребуватимуть уваги в рамках трансформації вугільної
галузі, але програмою також можуть користуватися підприємства решти території областей.
Оцінка економічного впливу
Реалізація ініціативи дозволить покращити доступ мешканців регіону до інформації,
активізувати підприємницьку діяльність малого бізнесу, пришвидшити введення нових
виробничих потужностей чи розширення діючих та сприяти створенню нових бізнесів.
Зростання локального МСБ у регіональних та згодом національних чемпіонів сприятиме
диверсифікації можливостей зайнятості в регіоні та появі нових виробничих кластерів і
продуктів із потенційним успіхом, у тому числі на експортних ринках. Статистичні індикатори,
наявні зараз, не дозволяють кількісно оцінити прогрес через поширену реєстрацію найманих
працівників як ФОП та інші схеми, пов’язані із податковою оптимізацією. Тому для оцінки
економічного впливу потрібні спеціальні заходи з моніторингу та розробка окремих індикаторів
на етапі впровадження стратегічних документів.
Вартість створення мережі хабів дуже сильно залежить від конкретної конструкції такої мережі
за територіальним та функціональним принципом, утримання одного офісу з 5-10
співробітниками у великому місті може коштувати приблизно 5-10 млн грн на рік.
Маріупольський центр розвитку МСП був реконструйований коштом приватних донорів.
Працівники центрів також можуть бути співробітниками муніципалітету або працювати на
донорських контрактах. Регіональні відділи загальнодержавних інституцій при центрах можуть
фінансуватися коштом бюджетних програм цих інституцій.
Нормативна база
•

Бюджетний кодекс України;

•

Податковий кодекс України;

•

Митний кодекс України;

•

Закон України «Про індустріальні парки» № 5018-VI від 21.06.2012 року;

•

Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в
Україні»;

•

Закон України «Про розвиток і підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»
№4618-VI від 22.03.2012 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №28 від 24.01.2020 року «Про затвердження порядку
надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього
підприємництва»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №57 від 07.02.2018 «Про затвердження критеріїв
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення
розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва»;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 849 від 19.07.2013 року
«Методичні рекомендації щодо організації і проведення моніторингу умов ведення
бізнесу»;
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•

Постанова Кабінету Міністрів №57 від 07.02.2018 року «Про затвердження критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку
регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №36 від 31.01.2018 року «Про затвердження
критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та
реструктуризацію суб’єктів господарювання»;

•

Розпорядження Антимонопольного Комітету України №8-рп від 12.04.2016 року «Про
затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам
господарювання»;

•

Розпорядження Антимонопольного Комітету України №43-рп від 28.12.2015 року «Деякі
питання реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 р. № 174-р «Про утворення
державної установи “Офіс із залучення та підтримки інвестицій”».

Юридичні ризики
Специфічних юридичних ризиків для створення центрів підтримки підприємництва немає.
Варто приділити увагу їх підпорядкуванню, організаційній формі та схемі фінансування. Також
необхідна юридична підтримка відкриття в рамках центрів регіонального відділення ДУ «Офіс
із залучення та підтримки інвестицій», бізнес-омбудсмена та регіональних підрозділів інших
органів.
Основні ризики, які стримують розвиток підприємництва в регіоні та в Україні загалом:
1) Нестабільність правил ведення бізнесу в Україні.
Регулярна зміна вимог до ведення бізнесу (включаючи, але не обмежуючись, ліцензійні умови
ведення діяльності, податкові вимоги та правила, зміни в трудовому законодавстві, зміни
правил проведення перевірок контролюючими органами тощо). Ризик заборони окремого
бізнесу (Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №
1334-VI) або заборони ведення діяльності в Україні через, наприклад, санкційні заборони.
2) Захист права власності.
Недосконалість судової системи як такої, невиконання рішення судів (введення інституту
приватних виконавців не вирішило проблему), низький рівень матеріально-технічного
забезпечення органів державної реєстрації та недосконалість програмного забезпечення,
практична відсутність відповідальності нотаріусів та державних реєстраторів за неправомірні
реєстраційні дії, «самоусунення» органів правопорядку від припинення протиправних дій з
боку третіх осіб щодо об'єкту права власності тощо.
3) Українське податкове законодавство.
Податкова політика не є стабільною, фіскальні правила змінюються регулярно,
правозастосування часто відрізняється від законодавчих норм. Державна фіскальна служба
України не надає допомоги, не відповідає на запити (або відповідає формально, цитуючи
законодавство замість пояснення цих норм законодавства). Разом із тим, Державна фіскальна
служба застосовує значні фінансові санкції за будь-яке порушення (включаючи незначне або
помилкове). Досудове (адміністративне) оскарження податкових спорів на практиці практично
не працює.
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4) Перевірки контролюючих органів/проведення процесуальних дій правоохоронними
органами із перевищенням меж, необхідних для з'ясування обставин справи.
Процедури та методи роботи як контролюючих, так і правоохоронних органів потребують
також детального вивчення, деталізації їх прав та посилення обов'язків, мінімізації механізмів
зловживання та перевищення меж, необхідних для з'ясування обставин справи, супроводу
перевірки «фізичною охороною» у виключних випадках, а також встановлення персональної
відповідальності осіб, які ініціювали перевірку/проведення процесуальних дій із
перевищенням меж, необхідних для з'ясування обставин справи.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності та
розвитку МСП, позитивно впливають на військово-політичну ситуацію в країні загалом.
Розвиток підприємництва позитивно впливає на зниження рівня патерналізму в суспільстві й
зміцнює подальшу спроможність місцевого населення ставити опір пропагандистським
ініціативам.
При реалізації ініціативи створення центрів підтримки підприємництва треба врахувати такі
теми:
•

На частині територій Донецької та Луганської областей не відбулися місцеві вибори та діє
централізована система військово-цивільних адміністрацій (ВЦА) замість органів місцевого
самоврядування (ОМС). Важливо ініціювати розмову саме з керівництвом військовоцивільних адміністрацій про важливість розвитку МСП та зробити їх основними агентами
розповсюдження та запровадження таких ініціатив.

•

Пріоритезація роботи з відновлення діяльності нотаріальних контор, судів, центрів надання
адміністративних послуг в населених пунктах, наближених до лінії розмежування, з
урахуванням потреб населених пунктів у фаховій експертизі й послугах для розвитку МСП.

Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Існують ризики, що від запропонованих заходів, спрямованих на покращення доступу
мешканців регіону до інформації та навчання підприємництву і підвищення підприємницької
активності діючого малого бізнесу, виграють найбільш освічені, успішні та поінформовані
особи. Це, своєю чергою, може посилити ґендерну та соціально-економічну нерівність у
регіоні. Зокрема, мешканці сільської місцевості та віддалених від навчальних хабів населених
пунктів, особливо на територіях, наближених до лінії розмежування, жінки з малими дітьми,
особи з обмеженими фізичними можливостями, ВПО з багатьма проблемами (multiple
challenges) навряд зможуть скористатися запропонованими заходами та отримати очікувані
вигоди.
Для них, однак, позитивний ефект може проявитися у тому, що зростання економічної
активності в регіоні позитивно вплине на державний та місцеві бюджети і фіскальну
спроможність підтримки вразливих верств населення та надання соціальних послуг.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів, що знижуватимуть корупційні
ризики, оскільки значних корупційних ризиків вона не несе, існує незначна ймовірність дрібного
хабарництва, яка не потребує спеціального реагування поза рамками загальнодержавних
процедур.
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1.3.

Забезпечення доступу до програм фінансування

Завдання: забезпечити доступ до програм фінансування, що дозволить розширити
інвестиційні можливості підприємств та покрити потребу в оборотному капіталі.
Наразі підприємства регіону, передусім через безпекові ризики, мають дуже обмежений
доступ до кредитних ресурсів5. За інформацією з експертних інтерв’ю, оборотний капітал та
навіть інвестиції часто фінансуються за рахунок комерційного кредиту (відтермінування
платежу), що суттєво ускладнює діяльність підприємств із меншою ринковою (переговорною)
силою. Загальнодержавні програми підтримки кредитування (ЕКА, «5-7-9», іпотечне
кредитування), а також звичайні кредитні програми українських банків запустяться в регіоні
автоматично із впровадженням системи страхування від військово-політичних ризиків, зміною
категорії ризикованості за класифікацією НБУ та більш активним прийняттям активів у заставу
в регіоні. Специфічного регулювання вони не потребуватимуть. Окрім запуску страхування,
додатково покращити доступ до фінансування можна завдяки таким крокам:
•

У рамках Фонду розвитку підприємництва продовжити роботу програми FinancEast, за якою
надавалась компенсація тіла кредиту (до 50%) для підприємств Донецької і Луганської
області. Фінансування надавалось Європейським Союзом через Німецький банк розвитку
KfW в рамках реалізації компонента 2.2 «Економічне відновлення та розвиток ММСП.
Доступ до фінансування ММСП» Угоди «Підтримка Європейського Союзу для Сходу
України» між Урядом України та Європейським Союзом від 08.12.2017. Компенсації у
розмірі 240 млн грн дозволили надати кредитів на майже 600 млн грн. Варто провести
перемовини із ЄС та іншими потенційними донорами щодо надання додаткового гранту на
продовження і розширення цієї програми.

•

Подібні програми компенсації тіла кредиту або відсоткової ставки можуть бути створені на
місцевому рівні, для цього місцевим адміністраціям має бути наданий приклад та набір
документації для запуску подібних програм. Так, у Маріуполі вже працює програма
часткової компенсації тіла кредиту. В інших регіонах – Київ, Тернопіль – діють програми
компенсації процентних ставок. Для ТГ, прилеглих до лінії розмежування, та міст, які
потребуватимуть уваги в рамках трансформації вугільної галузі, витрати на компенсацію
відсотків чи тіла кредиту можуть бути компенсовані за рахунок Консорціумного фонду чи
державного бюджету.

•

Створення факторингової платформи та розвиток факторингу. Факторинг дозволяє
зафіксувати строк відтермінування платежів при закупівлях у державних замовників.
Відкриття кредитних лімітів на місцеві державні підприємства, що виступають замовниками
у публічних закупівлях, з боку банків, які активно працюють в регіоні, можуть підвищити
доступність цього інструменту для малого і середнього бізнесу.

•

Надання мікрогрантів на створення бізнесу (у негрошовій формі) після відповідного
навчання в Центрі підтримки підприємництва чи інших обраних курсах підприємництва та
після представлення бізнес-плану. Додатково можуть бути залучені проекти технічної
допомоги, що надають грантову допомогу бізнесу (USAID, ПРООН та інші). Підтримка
через мікрогранти має бути насамперед спрямована на вразливі групи та території –
громади, прилеглі до лінії розмежування, мономіста, жіноче підприємництво, соціальне

Докладніше див. Аналіз проблем економічного розвитку Донецької та Луганської областей, звіт за фазою 1 проекту UA2002
«Економічна трансформація Донбасу»
5
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підприємництво, залучення учасників бойових дій та ін. Розмір мікрогранту може складати
50-300 тис. грн.
•

Запуск інвестицій у малі підприємства регіону через виділення спеціальної щорічної
регіональної програми у державних розвиткових агенціях (Український фонд стартапів,
Український культурний фонд тощо).

•

Підтримка створення регіональних кредитних спілок, що їх організовують або асоціації
підприємців, або окремі локальні підприємці. Краще розуміння місцевих реалій та ризиків
може дати доступ до фінансування для тих категорій позичальників, яким недоступне
банківське кредитування. Створення пакету документів та детальний опис рекомендованої
операційної моделі, доступної для локальних бізнес-асоціацій, може допомогти в цьому.
Ініціатива може буде реалізована із залученням проекту USAID, що займається реформою
фінансового сектору.

Територіальний принцип
Більшість ініціатив стосуються всієї території регіону, частина (як зазначено у тексті розділу) –
ТГ, прилеглих до лінії розмежування, та міст, які потребуватимуть уваги в рамках
трансформації вугільної галузі.
Оцінка економічного впливу
Кращий доступ до кредитних ресурсів для МСБ регіону дозволить розширити їх інвестиційні
можливості та полегшить операційну діяльність підприємств регіону. Розширення програм
кредитування МСБ (за умов зниження безпекових ризиків через запуск страхування) до обсягу
кредитного портфелю на рівні 5% та 10% ВРП по Луганській та Донецькій областях відповідно
може призвести до приросту капітальних інвестицій на 2-4 відсоткових пункти відносно ВРП.
Нормативна база
•

Цивільний кодекс України;

•

Господарський кодекс України;

•

Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в
Україні» №1116-ІХ від 17.12.2020 року;

•

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» №1555-VII від
01.07.2014 року;

•

Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ від 18.09.1991 року;

•

Закон України «Про захист економічної конкуренції» №2210-ІІІ від 11.01.2001 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 13.11.2013 року «Про затвердження
Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна
підтримка»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №36 від 31.01.2018 року «Про затвердження
критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та
реструктуризацію суб’єктів господарювання»;

•

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 г. № 2664-III;

•

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від от 07.12.2000 г. № 2121-III.
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•

Порядок використання коштів фондів, де буде створено спеціальні щорічні регіональні
програми

Юридичні ризики
У частині факторингу. Відсутність спеціального закону про факторинг не дає повною мірою
використовувати можливості цього фінансового інструменту. Сторони керуються різними
нормами законодавства, яке, своєю чергою, іноді не є узгодженим. Наприклад, як встановлює
ч. 1 ст. 350 Господарського кодексу України, фактором може бути тільки банк («банк має право
укласти договір факторингу»). Однак ч. 2 даної статті Господарського кодексу України при
визначенні загальних умов і порядку здійснення факторингових операцій надає пріоритет
Цивільному кодексу України, іншим спеціальним законам, нормативно-правовим актам
Національного банку України. Своєю чергою ст. 1079 Цивільного кодексу України визначає як
фактор не тільки банк, а й інші фінансові установи, які, відповідно до закону, мають право
здійснювати факторингові операції. Нечіткість визначень та відсутність спеціального закону
про факторинг призводить до суперечностей у розумінні сторонами умов договору та,
найчастіше, призводить до судових спорів між сторонами договору факторингу.
У частині кредитних спілок. Для реалізації цієї ініціативи необхідно модернізувати чинне
законодавство про кредитні спілки. Наразі чинний Закон України «Про кредитні спілки» має
вузький перелік осіб, які можуть бути членами кредитної спілки, та не передбачає участі
визначеного кола юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо. Також задля зміцнення
довіри до кредитних спілок закон потребує доопрацювання в частині посилення захисту прав
членів спілки, запровадження якісного корпоративного управління та впровадження якісного
(ризик-орієнтовного) нагляду за їх діяльністю. З метою удосконалення ринку кредитних спілок
зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
діяльності кредитних спілок №1110, який перебуває на стадії розгляду в профільному комітеті
Верховної Ради, та проект Проекту Закону, який розроблений Національним банком України,
який також перебуває на стадії обговорення.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності та
розвитку МСП, позитивно впливають на військово-політичну ситуацію в країні загалом.
Розвиток підприємництва позитивно впливає на зниження рівня патерналізму в суспільстві та
зміцнює подальшу спроможність місцевого населення ставити опір пропагандистським
ініціативам.
Залучення до програм фінансування категорій осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії
РФ (внутрішньо переміщені особи, мешканці населених пунктів, розташованих вздовж лінії
розмежування, тощо) або дотичні до цієї тематики (учасники бойових дій та члени їх родин),
сприятиме також створенню міцної соціальної тканини в приймаючих громадах та
руйнуватиме наратив, який створюється державою-агресором щодо «непотрібності»
мешканців Луганської та Донецької областей.
При реалізації ініціативи варто брати до уваги баланс доступу до програм фінансування між
новоприбулими членами громади (ВПО) та місцевими мешканцями, сприяти реалізації
спільних проектів представників різних груп, спрямованих на розвиток громади і регіону
загалом.
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Також при реалізації ініціативи варто окремо передбачити інформаційну складову. Це
зрозумілі короткі інформаційні матеріали про програми фінансування, які були б доступні для
мешканців тимчасово окупованих територій (через інформаційну роботу з державними
установами, медіа та через центри адміністративних послуг на КПВВ) задля переміщення
підприємців – громадян України з тимчасово окупованих територій і інтеграції їх у
загальноукраїнський економічний простір, а також задля ілюстрації позитивних змін, які
відбуваються в країні.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Надання мікрогрантів на створення бізнесу, що фокусується на вразливих групах та територіях
– мономістах, жінках, учасниках бойових дій тощо, після відповідного навчання в Центрі
підтримки підприємництва чи інших обраних курсах підприємництва може сприяти ґендерній
рівності та соціальній інклюзії вразливих груп. Але важливою передумовою є врахування
бар'єрів до навчання, мікрокредитування і підприємництва, які мають вразливі групи, а саме:
обмежений доступ до інформації, недостатні базові когнітивні та соціоемоційні навички,
нерозвинений підприємницький дух, часові обмеження, проблеми з транспортом, відсутність
стартового капіталу, недовіра до банківської системи та багато іншого, що потребує
додаткового вивчення.
Оцінка корупційних ризиків
Під час використання визначених інструментів підтримки (мікрогранти, компенсація тіла
кредиту та інші) варто звертати особливу увагу на зменшення дискреційної складової з боку
розпорядника коштів задля зменшення корупційних ризиків. Інші аспекти ініціативи не
потребують спеціальних заходів та мають адресуватися в рамках звичайної діяльності органів
управління та правоохоронних органів.

1.4.

Адаптація програми державної підтримки інвестиційних проектів із
значними інвестиціями до умов регіону

Завдання: стимулювати появу локальних проектів із значними інвестиціями
Враховуючи складну ситуацію із інвестиціями в регіоні та його об’єктивно гірші позиції з
погляду ризиків, пропонується адаптувати так званий закон про «інвестиційних нянь» до
реалій регіону. Зберігаючи загальну логіку закону про технічну підтримку реалізації проектів та
фінансову складову у вигляді податкових пільг з ПДВ6 та податку на прибуток7 на суму до 30%
вартості проекту, пропонується знизити поріг доступності підтримки в регіоні до 5 млн євро
інвестицій та 20 нових робочих місць, що в 4 рази нижче, ніж пропонується для проектів в
Україні. В комбінації із страхуванням військових і політичних ризиків та відновленням
інфраструктури регіону це може дати істотне зростання приватних інвестицій (внутрішніх та
іноземних).
На місцевому рівні пропонується створення на рівні ОТГ чи області Служби інвестора
(пропоновано створити таку службу в рамках Центру підтримки підприємництва), яка

Тимчасово до 1 січня 2035 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну
територію України нового устаткування (обладнання) та комплектуючих, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69309
6

На 5 років звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестора зі значними інвестиціями, а також надати
право органам місцевого самоврядування звільняти такого інвестора від сплати земельного податку
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69309
20
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опікуватиметься в кожному конкретному випадку прискоренням процесів підключення до
електричних мереж, виділення землі та комунікацій, а також вирішенням інших питань,
пов’язаних із державними та муніципальними функціями. Критерії включення підприємства у
програму мають бути визначені на місцевому рівні. Можливий варіант: від 100 тис. євро
інвестицій, від 10 робочих місць.
Територіальний принцип
Програму пропонується поширити на всю територію областей.
Оцінка економічного впливу
Впровадження ініціативи є одним з елементів поліпшення бізнес-клімату та стимулювання
інвестиційного попиту. Потенційно впровадження додаткової державної послуги, яка
сприятиме інвестиційній діяльності на території регіону, разом із іншими заходами, які
зменшують перешкоди для ведення бізнесу, матиме позитивний вплив на темпи залучення
приватних інвестицій в регіон, збільшення зайнятості та приросту валового регіонального
продукту. Такий інструмент регіональної інвестиційної політики може активно
використовуватись при облаштуванні індустріальних парків та залученні до них інвесторів, а
також місцевою владою при залученні якірних інвесторів. Згідно із законом, розмір підтримки
може складати до 30% розміру інвестиційного проекту. Відповідно, максимальні витрати на
залучення 5 млн євро інвестицій становитимуть 1,5 млн євро. Сукупні витрати на
впровадження ініціативи та джерела фінансування залежатимуть від кількості проектів та
обсягів залучених інвестицій. Якщо припустити, що за рахунок зниження безпекових ризиків
вдасться запустити 10 значних інвестиційних проектів впродовж п’яти років, то приріст
капітальних інвестицій може скласти 1,7% від сукупних по двох областях регіону
капіталовкладень у цінах 2019 року.
Нормативна база
•

Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями в
Україні» №1116-ІХ від 17.12.2020 року;

•

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» №1555-VII від
01.07.2014 року;

•

Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ від 18.09.1991 року;

•

Закон України «Про захист економічної конкуренції» №2210-ІІІ від 11.01.2001 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №835 від 13.11.2013 року «Про затвердження
Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна
підтримка»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №36 від 31.01.2018 року «Про затвердження
критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та
реструктуризацію суб’єктів господарювання».

•

Податковий кодекс України;

•

Цивільний кодекс України;

•

Земельний кодекс України;

•

Митний кодекс України;

•

Господарський кодекс України;
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•

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII;

•

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93-96-ВР;

•

Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10 вересня 1991 року №
1540а-XII;

•

Закон України «Про режим іноземного інвестування» 19 березня 1996 року № 93/96-ВР;

•

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV;

•

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня
1996 року № 448/96-ВР;

•

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII;

•

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI;

•

Закон України “Про товариства з обмеженою та додаткової відповідальністю” № 2275-VIII
від 6 лютого 2018 року;

•

Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15 березня 2006 року № 3528-IV;

•

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань» 15 травня 2003 року № 755-IV;

•

Закон
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22
вересня 2011 року № 3773-VI;

•

Закон

•

Постанова
Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 року № 112 «Про
затвердження Положення
про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)
про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №389 від 02.02.2011 року «Про затвердження
Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1329 «Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форм заяв для отримання
роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,
продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,
внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» від
15 листопада 2017 р. № 858;

•

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 30 від 18.01.1996
про затвердження Інструкції про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності в Україні.

України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI;

Юридичні ризики
Юридичні ризики ведення бізнесу, згадані вище, є актуальними як для інвестора в економіку
регіону, так і для України загалом, але у випадку іноземного інвестора виникають значні
додаткові витрати на юридичних, податкових, фінансових радників та аудиторів як у процесі
відкриття бізнесу в Україні, так і в процесі його ведення. Зокрема, українське законодавство,
що регулює інвестиційну діяльність (включаючи залучення іноземних інвестицій) в Україні, є
непрозорим, вимоги встановлені в десятках законів та підзаконних актах, деякі норми містять
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неоднозначні визначення та суперечності. Правила, встановлені чинними законодавчими
нормами, містять багато винятків та значні фінансові санкції за їх порушення.
Юридичні ризики впровадження ініціативи: виникає необхідність внесення змін до Закону «Про
державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» в частині
особливостей вимог до інвестора для Донецької та Луганської областей.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності та
інвестиційних проектів в регіоні, позитивно впливають на військово-політичну ситуацію в країні
загалом. Важливою складовою успіху такої ініціативи в розрізі впливу на військово-політичну
ситуацію є інформування населення і партнерів про те, які ризики несе Російська Федерація, і
про те, яким чином через позитивні дії держави Україна такі ризики мінімізуються. Лояльне
населення стає одним з гарантів безпеки інвесторів нарівно із зусиллями держави.
Якщо великий інвестор, залучений до регіону, буде іноземним із великої розвиненої країни, це
позитивно вплине на безпеку в регіоні, адже країна походження інвестора стає дотичною
стороною і може впливати на мир у регіоні доступними їй засобами.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом цей захід є ґендерно нейтральним. Очікуване зростання приватних інвестицій
завдяки державній підтримці інвестиційних проектів у комбінації зі страхуванням військовополітичних ризиків та відновленням інфраструктури регіону та, як наслідок, створення робочих
місць матиме позитивний результат як для чоловіків, так і для жінок.
Пожвавлення економічної активності може сприяти зменшенню соціальної ізоляції вразливих
груп за умови, що підтримані інвестиційні проекти прямо чи опосередковано сприяють
відновленню соціальної сфери та транспортної інфраструктури.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи потребуватиме спеціальних заходів, що знижуватимуть корупційні ризики
на загальнодержавному рівні: потрібно з великою обережністю поставитися до податкових
пільг, що надаватимуться учасникам програми, бо їх можуть використати для податкової
оптимізації.
На локальному рівні існуватиме незначний ризик зловживання через вимагання хабарів для
участі у програмі муніципальної Служби інвестора (прискорення підключень до мереж,
виділення землі та інших процесів), тож потрібна розробка прозорого механізму доступу до
цієї програми та онлайн-моніторинг компаній, які взяли у ній участь.
Інші ризики (ризик зловживання при отриманні дозволів тощо) не потребують спеціальних
заходів та мають нівелюватися в рамках звичайної діяльності органів управління та
правоохоронних органів.

1.5.

Прискорення підключення до мереж (електроенергія, газ, комунальні
мережі)

Завдання: спростити підключення до мереж, прибравши таким чином бар’єр для
інвестування.
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Завдання має вирішуватись на національному рівні, і вже є зареєстровані законопроекти про
спрощення підключення до електричних мереж (№5009), до газових мереж (№4578, 4578-1),
готується до реєстрації законопроект щодо спрощення підключення до інших інженерних
мереж. Ці законопроекти комплексно вирішують це питання, в тому числі й проблеми, що
пов’язані із місцевою владою.
Наразі на рівні місцевої влади ключовим фактором, що може істотно спростити процес, є
швидке та своєчасне вирішення питання виділення земель для під’єднання до мереж, а також
налагодження роботи комунальних підприємств, що відповідають за це. У випадках
конкретних регіональних інвестпроєктів від 100 тис. євро ці питання ми пропонуємо
розв’язувати через ініціативу створення місцевої Служби інвестора, а комплексне вирішення
можуть забезпечити такі заходи:
•

Пріоритизація питань виділення земельних ділянок для потреб розподілення електричної
енергії в переліку питань на розгляд;

•

Домовленості із місцевими операторами розподільчих потужностей для створення
детальних і публічних карт наявних потужностей та відстаней для підключень;

•

Запровадження збору інформації та розрахунку метрик підключення до енергомереж:

•

середньої вартості підключення;

•

середньої тривалості підключення;

•

Для великих проектів, що підпадають під визначення «проектів із значними інвестиціями»,
однією зі складових підтримки може бути часткова компенсація чи безкоштовне
під’єднання до електричних мереж;

•

Муніципалітети та місцева влада можуть скеровувати частину бюджету розвитку на
часткову компенсацію або безкоштовне підключення до електромереж малих та середніх
підприємств, які відкриватимуться у шахтарських містах, де відбувається структурна
трансформація вугільної галузі, та районах поблизу лінії розмежування;

•

У разі створення або облаштування індустріальних парків кошти можуть надаватись із
ДФРР (місцева влада має проактивно ініціювати та супроводжувати процес, для цього за
потреби слід забезпечити її необхідними знаннями та підтримкою з центрального рівня, а
також розширити фінансування на цей напрямок через проекти технічної допомоги з
Консорціумного фонду або коштом донорського фінансування).

•

Підключення до інших мереж (газ, вода та водовідведення) відносно простіші та менш
коштовні. Вирішення цих питань лежить передусім у площині стандартизації процедур та
вартості підключення, як це вже зроблено у випадку електричних мереж, на рівні закону та
регулювань НКРЕКП. Служби інвестора мають супроводжувати взаємодію підприємців та
місцевих монополістів.

Територіальний принцип
Ініціатива реалізовуватиметься на території індустріальних парків, ТГ, прилеглих до лінії
розмежування, та містах, задіяних у трансформації вугільної галузі (зазначено у тексті), а
також на решті території регіону.
Оцінка економічного впливу
Разом з іншими ініціативами, покликаними поліпшити бізнес-клімат у регіоні, підключення до
електромереж та вирішення інших інфраструктурних питань з облаштування бізнес24
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майданчиків сприятиме притоку інвестицій у регіон. Успішна реалізація цієї ініціативи
дозволить скоротити терміни підключення до електромереж із 50-60 днів до 30 днів та
тривалість виділення ділянок з 80-100 днів до 30 днів. Таким чином, знизиться вартість
«вхідного квітка» для відкриття нового бізнесу чи розширення діючого. На відміну від
податкових чи інших фінансових пільг, підключення електроенергії неможливо використати не
за призначенням, тому, з огляду на корупційні ризики, воно вбачається більш доцільним
інструментом стимулювання бізнесу. Для кількісної оцінки впливу ініціативи на показники
економічного розвитку регіону потрібно мати уявлення про потенційну кількість бенефіціарів
та обсяги їх діяльності на території регіону.
Ініціатива вимагає зовнішнього фінансування витрат на підключення до електромереж у
Донецькій та Луганській областях. Вартість стандартного підключення у Луганській області
становить від 255 до 750 грн/кВт, а у Донецькій – від 1104 до 1928 грн (для користувачів ДТЕК
Донецькі електромережі). Нестандартні підключення коштують дорожче, ціна залежить від
відстані до точки підключення. Загальні витрати будуть залежати від кількості та потужності
наданих підключень, а також від інвестицій у додаткові енергогенеруючі та енергорозподільчі
потужності залежно від локалізації бізнес-проекту.
Нормативна база
•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97ВР від 21.05.1997 року;

•

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» №3038-VI від 17.02.2011 року;

•

Закон України «Про ринок електричної енергії» №2019-VIII від 13.04.2017 року;

•

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних
об’єктів» №2480-VI від 09.07.2010 року;

•

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за приєднання до
мереж суб’єктів природних монополій» №5021-VI від 22.06.2012 року;

•

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою
НКРЕ №32 від 17.01.2013 року;

•

Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,
затверджена постановою НКРЕ №115 від 12.02.2013 року;

•

Постанови НКРЕКП про встановлення величин питомої вартості нестандартного
приєднання електроустановок до електричних мереж на відповідний рік.

Юридичні ризики
Відсутність відповідного законодавства про спрощення підключення до електричних мереж,
газових мереж та до інших інженерних мереж не дає можливості реалізувати ініціативу.
Прийняття законів у редакції Проектів Законів №5009, 4578, 4578-1 або в редакції, що збереже
запропонований Проектами Законів підхід, може комплексно вирішити проблеми.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива не справить негативного впливу на військово-політичні ризики в регіоні. Позитивний
вплив обмежуватиметься комунікаційною привабливістю спрощення ведення бізнесу на
українській території, стимулюванням підприємницької діяльності та економічним розвитком.

25

This project was funded with UK Aid from the UK Government

Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом запропоновані заходи є ґендерно нейтральними. Проте підключення до
електромереж малих та середніх підприємств, які відкриватимуться у шахтарських містах,
постраждалих від структурних реформ у вугільній галузі, може мати більш позитивний вплив
на зайнятість чоловіків, які втратили роботу у вугільній галузі, ніж на зайнятість жінок.
Підключення до електромереж малих та середніх підприємств у районах поблизу лінії
розмежування (в комбінації зі страхуванням військово-політичних ризиків, відновленням
інфраструктури регіону та підтримкою розвитку МСБ) можуть сприяти зменшенню соціальної
ізоляції вразливих груп, які проживають на цих територіях.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не несе значних корупційних ризиків, тож не потребуватиме спеціальних
заходів для зниження корупційних ризиків: існує незначна ймовірність дрібного хабарництва,
що не потребує спеціального реагування поза рамками загальнодержавних процедур, окрім
тих, що згадані в ініціативі 1.4. та стосуються доступу до програм підтримки проектів із
значними інвестиціями.

1.6.

Розумна дерегуляція та обмеження інспекційної діяльності

Завдання: спростити ведення бізнесу та знизити ризик дрібної корупції при інспекційних
перевірках.
Загалом в Україні більше 80 сфер, де здійснюються заходи нагляду (контролю), кожна з них
має свою специфіку, ризики і наслідки. Крім того, частина заходів контролю є відображенням
міжнародних практик і зобов’язань. У зв’язку з цим Мінекономіки як міністерство, відповідальне
за формування політики у сфері нагляду (контролю), має ініціювати аналіз сфер щодо
можливості скасування, переведення на страхування та незалежний консалтинг або щодо
необхідних змін формату перевірок.
У рамках ініціативи на етапі, що передує описаному вище аналізу, можна запропонувати такі
можливі заходи:
•

Скасування планових перевірок з боку інспекцій для новостворених підприємств із малим
і середнім рівнем ризику в перші 3 роки.

•

Скасування планових перевірок для підприємств із малим рівнем ризику – тільки
позапланові як реагування на скарги або інциденти.

•

Скасування контролю Держпраці за дотриманням умов праці. Переведення цього
контролю на незалежний консалтинг та приватне страхування ризиків, пов’язаних із
професійними захворюваннями, травмами на виробництві, крім високоризикованих
категорій (видобування корисних копалин, хімічне виробництво тощо).

•

Для забезпечення необхідного санітарного рівня, пожежної безпеки, безпечності продукції,
зниження неофіційної зайнятості та інших аспектів має бути скасований тотальний
мораторій, що зараз діє в регіоні.

Ці ініціативи можуть бути застосовані на всій території України, а пілотуватися в регіоні.
Територіальний принцип
Вся територія областей.
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Оцінка економічного впливу
Зниження регуляторного тиску на бізнес та пожвавлення ділової активності при збереженні
параметрів безпеки для населення та працівників позитивно вплине на легкість ведення
бізнесу та економічне зростання регіону. При цьому бюджетні витрати зберігатимуться в
рамках бюджету органів державного нагляду (контролю). Втім, кількісні ефекти таких змін
важко визначити без додаткових досліджень взаємозв’язків якісних змін бізнес-середовища та
кількісних показників діяльності підприємств з урахуванням регіонального контексту та з
контролем змін зовнішніх до регіону економічних умов.
Нормативна база
•

Податковий кодекс України;

•

Кодекс законів про працю України;

•

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х;

•

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» № 887-V від 05.04.2007 року;

•

Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці»;

•

Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»;

•

Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»;

•

Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»;

•

Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;

•

Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов`язкове державне
соціальне страхування»;

•

Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №295 від 26.04.2017 року «Деякі питання реалізації
статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №383 від 20.05.2020 року «Критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за
додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці,
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості
населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного
гірничого нагляду Державною службою з питань праці»;

•

Порядок оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства
України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого
законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відособленими
підрозділами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 20.08.2015 року №
727;

•

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 року № 148;
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•

Методичні рекомендації, затверджені наказом Державної фіскальної служби від 31.07.2014
року № 22;

•

Методичні рекомендації, затверджені наказом Державної фіскальної служби від 01.06.2017
року № 396 (відносно документального оформлення результатів перевірок);

•

Методичні рекомендації, затверджені наказом Державної фіскальної служби від 12.10.2016
року № 856 (при перевірках із питань державної митної справи).

Юридичні ризики
Згідно із сайтом «Інспекційний портал», до переліку організацій, які здійснюють контроль за
бізнесом, внесено 77 органів контролю.
Крім Державної фіскальної служби України та Державної служби України з питань праці, бізнес
має право перевіряти Фонд соціального страхування України, Пенсійний фонд України та інші
контролюючі органи відповідно до специфіки бізнесу (Державна служба України з
надзвичайних ситуацій, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, Державна екологічна інспекція України, Державна служба України з
питань геодезії, картографії та кадастру, Державна служба України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками, Державна інспекція енергетичного нагляду України тощо).
Щобільше, це перелік контролюючих органів, які проводять планові очні перевірки бізнесу, і до
цього переліку не включені правоохоронні органи, органи прокуратури, Служба безпеки
України (в подальшому – Бюро економічної безпеки) тощо.
Заміна частини перевірок окремими органами контролю за погодженням з Мінекономіки
(Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державна екологічна інспекція України,
санітарно-епідеміологічні загони у разі їх «відродження») страхуванням відповідальності
суб'єктів господарювання за шкоду, що може бути заподіяна навколишньому середовищу,
життю, здоров’ю та майну третіх осіб внаслідок проведення господарської діяльності цих
суб'єктів (для суб’єктів із середнім та незначним ступенем ризику), можлива в разі внесення
змін до відповідних нормативних актів.
Щоб стимулювати суб’єктів господарювання до укладення договорів страхування, в
нормативних актах потрібно прямо передбачити таке: якщо суб'єкти господарювання із
середнім та/або незначним ступенем ризику укладуть договір страхування своєї
відповідальності перед третіми особами, які можуть постраждати від їхньої діяльності, то
проведення перевірок їх діяльності відповідним органом контролю відтерміновується на строк
дії такого договору страхування.
Зменшення необґрунтованого тиску з боку податкової служби та правоохоронних органів
(наразі відповідальні за більшість скарг до офісу бізнес-омбудсмена) та приведення їх до
стану, менш шкідливого для бізнесу, можливо за умови реформ на центральному рівні. Кроком
до послаблення цього ризику може бути створення регіональних підрозділів Ради бізнесомбудсмена у Донецькій та Луганській областях (див. ініціативу 1.2. про створення центрів
підтримки підприємництва).
Також ця проблема потребує комплексного вирішення, зокрема, процедури та методи роботи
як контролюючих, так і правоохоронних органів потребують також детального вивчення,
деталізації їх прав та посилення обов'язків, мінімізації механізмів зловживання та
перевищення меж, необхідних для з'ясування обставин справи, супроводу перевірки
«фізичною охороною» у виключних випадках, а також персональної відповідальності осіб, які
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ініціювали перевірку/проведення процесуальних дій із перевищенням меж, необхідних для
з'ясування обставин справи.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Посилена увага до Луганської та Донецької області контролюючих органів пов’язана також із
близькістю тимчасово окупованих територій та кордону із Російською Федерацією. Так, за
підсумками Держфінмоніторингу України за 2020 рік8, з 75 матеріалів щодо фінансових
операцій осіб, які, зокрема, за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані з
фінансуванням тероризму/сепаратизму, 27 матеріалів (18 узагальнених матеріалів та 9
додаткових узагальнених матеріалів) пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його
фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях) та 10 матеріалів містили
інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.
Таким чином, при дерегуляції має бути сформований перелік критеріїв ризикованості щодо
ризику фінансування тероризму та забезпечені перевірки бізнесів, віднесених до ризикованих
за цим критерієм. При комунікації обмеження діяльності контролюючих органів варто взяти до
уваги цю тему і погодити її як зі Службою безпеки України, так і з суспільством.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Запропоновані заходи є ґендерно нейтральними і не мають суттєвого впливу на соціальну
інклюзію вразливих груп, але за обов'язкової умови збереження параметрів безпеки для
населення та працівників. В іншому разі категорії працівників з меншою переговорною силою
(зокрема, вагітні жінки та жінки з малими дітьми, неповнолітні, особи з обмеженими
можливостями, працівники з низьким рівнем освіти та кваліфікації) можуть постраждати від
скасування контролю Держпраці за дотриманням умов праці, що призведе до збільшення
нерівності на ринку праці щодо умов праці із погіршенням ситуації вразливих груп. Тому
запропоновані замість контролю Держпраці «незалежний консалтинг та приватне страхування
ризиків, пов’язаних із професійними захворюваннями, травмами на виробництві» вимагають
уточнення.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів, що знижуватимуть корупційні
ризики, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків.

8

https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/Informuvannya-pro-rezultati-roboti-derzhfinmonitoringu-za-2020-rik.html
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2. Розвиток ланцюжків вартості у промисловому виробництві
Завдання: розвиток ланцюжків вартості, міжнародної торгівлі, виробництва та експорту.
Таблиця 2. Стратегічний індикатор за напрямком: частка складних товарів у реалізації
переробної промисловості, %
Показник

Регіон

Базовий
на 2019

Проміжний
до 2025 року

Цільовий
до 2030

Частка
складних
товарів у реалізації
переробної
промисловості, %

Донецька область

10%

13%

17%

Луганська область

15%

17%

20%

Україна

17%

20%

24%

Джерело: Держстат

2.1.

Адаптування загальнодержавних та місцевих інструментів підтримки для
створення та відновлення ланцюжків вартості

Завдання: відновлення старих та створення нових ланцюжків вартості для підвищення
технологічності виробництва в регіоні.
Для цього пропонується адаптувати під особливості регіону (кастомізувати) загальнодержавні
інструменти підтримки. Кастомізацію можна використовувати для двох груп інструментів:
•

•

Спеціальні режими, які створюють інвестиційну привабливість, включають фінансове
стимулювання та допомагають розвитку бізнесу, наприклад:
o державна підтримка проектів зі значними інвестиціями («інвестиційні няні», див.
Розділ 1.4);
o індустріальні парки (див. Розділ 2.3);
o Експортно-кредитне агентство (ЕКА);
o допомога у фінансуванні (Фонд розвитку підприємництва, Український фонд
стартапів).
Інструменти технічної підтримки, наприклад:
o допомога у залученні інвесторів (ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ»);
o допомога у зовнішньоекономічній діяльності (ДУ «Офіс з просування експорту»,
Мінекономіки, див. також Розділ 2.2);
o консультаційна підтримка (регіональний підрозділ Ради бізнес-омбудсмена,
див. Розділ 1.2).

Державний фонд регіонального розвитку може використовуватися як інструмент для
державних інвестиційних проектів та розвитку індустріальних парків, але він не потребує
адаптування (кастомізації), натомість можлива донорська технічна підтримка місцевої влади у
розробці та поданні проектних пропозицій до нього. Адаптовувати інструменти слід із
врахуванням пріоритетних секторів із потенціалом зростання доданої вартості. Програми
мають пріоритизувати регіон та сектори за СМАРТ-спеціалізацією регіону, наявністю
сировинної бази, можливостями виробництва та логістики, доступом до динамічних споживчих
ринків в Україні чи за кордоном. Це дозволить відновити ланцюжки або створити нові (на
основі наявного добутку корисних копалин або промислових майданчиків). Точний перелік
пріоритетних галузей на базі оцінки їх перспективності для ВРП регіону слід доручити
розробити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Наприклад, перспективними для розвитку регіону можуть бути такі галузі:
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•

Виробництво кальцинованої соди та згодом всього ланцюжка продукції, яка її використовує
(скло, включно з листовим та автомобільним, зубна паста та пральний порошок,
напівфабрикати для ЖКГ, АПК, харчової промисловості, продукція для розкислення ґрунту
та обробки доріг у зимовий період тощо);

•

Виробництво керамічних виробів (насамперед плитки, але також посуду та будівельних
матеріалів) замість експорту глини;

•

Окремі сегменти харчової промисловості (мукомельна промисловість, консервація та інші
види обробки овочів та фруктів, виробництво дитячого харчування, кондитерська
промисловість);

•

Виробництво акумуляторів. Для виробництва традиційних свинцевих (наприклад,
автомобільних) у регіоні є поклади свинцевих руд та дев’ять свинцевих заводів, які
експортують необроблений свинець. Також можна налагодити виробництво літієвих
акумуляторів, якому передуватиме збагачення літієвої руди, яку будуть добувати на
Шевченківському родовищі);

•

Виробництво устаткування для електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах
енергії (зокрема, для вітрових), їх обслуговування;

•

Виробництво побутового електричного обладнання
(холодильники, електричні плити тощо) та інші галузі.

середнього

рівня

складності

Заходи можуть бути такими:
•

Проведення детального аналізу та оцінки перспективності ланцюжків вартості в регіоні,
перешкод для їх розвитку;

•

Використання інструменту СМАРТ-спеціалізації, корекція стратегій розвитку областей та,
відповідно, місцевих інструментів підтримки бізнесу з урахуванням цього підходу;

•

Долучення обраних секторів як пріоритетних до загальнодержавних заходів та
інструментів підтримки;

•

Проактивна робота у вибраних напрямках із залучення міжнародних донорів та приватних
інвесторів до спільного інвестування проектів (за аналогією з фінансуванням будівництва
біогазового заводу у Волновасі коштом ЄБРР);

•

Врегулювання питання промислових майданчиків, які зараз не експлуатуються або
частково не експлуатуються – технічна (питання придатності), юридична (питання
власності), екологічна (питання ревіталізації) інвентаризація таких майданчиків;
класифікація їх відповідно до можливостей залучення в економічний потенціал регіону у
короткостроковому, середньостроковому чи довгостроковому періоді, створення
відповідного плану залучення та його імплементація;

•

У процесі реалізації заходів з розвитку містобудівної документації потрібно передбачити
розробку схем підконтрольної частини Донецької та Луганської областей9. При розробці
схем планування окремих територій, детальних планів територій (ДПТ) та інших
містобудівних документів органи місцевого самоврядування мають враховувати поточні та
перспективні потреби різних секторів економіки, зокрема, переробної промисловості
(інженерні та транспортні коридори, земельні ділянки тощо).

Передбачено в Законі «Про регулювання містобудівної діяльності», стаття 12. Розроблення та затвердження схем планування
окремих частин території України.
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Оцінка економічного впливу
Впровадження ініціативи дозволить диверсифікувати економіку регіону та збільшити частку
переробки сировини, яка видобувається в регіоні, на місцевому рівні. Таким чином, економіка
регіону буде поступово переорієнтовуватись на виробництво товарів кінцевого споживання та
переходити від цінової конкуренції до конкуренції кінцевим продуктом. Це сприятиме
зменшенню імпорту товарів кінцевого споживання та нарощенню експорту товарів з більшою
доданою вартістю, а також створенню робочих місць, у тому числі на складних виробництвах.
Прямі витрати держави обмежаться поточними видатками відповідних органів влади, чиї
програми буде адаптовано за вартістю оцінки придатності промислових майданчиків. Суми
інвестицій у ревіталізацію майданчиків та коінвестицій у промисловість та інфраструктуру
залежатимуть від конкретних проектів, про реалізацію яких вдасться домовитись з донорами
та інвесторами.
Наприклад, створення хімічного кластеру в Слов’янську на базі нового содового заводу
експерти ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії «Ніохім»
оцінюють у $1 млрд, з них $600 млн – содовий завод, решта – супутні виробництва. Створення
такого виробництва дозволить одночасно створити 18 тис. робочих місць, з яких 2 тис. – на
содовому заводі. Ефект від реалізації такого проекту в регіоні може скласти на етапі
будівництва 8% приросту капітальних інвестицій у Донецькій області (за припущення
локалізації на рівні 35% від вартості проекту) та близько 1 в.п. приросту ВРП, а також приріст
обсягів промислового виробництва на 1% в Донецькій області, зниження безробіття в регіоні
на 10% та близько 1 в.п. приросту ВРП.
Нормативна база
•

Постанова Кабінету Міністрів №931 від 11.11.2015 «Про затвердження Порядку
розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її
реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
зазначених Стратегії і плану заходів»10;

•

Постанова Кабінету Міністрів №932 від 11.11.2015 «Про затвердження Порядку
розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних
стратегій і планів заходів»11;

•

Стратегія розвитку Донецької області на період до 2027 року, розпорядження голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації №147/5-20 від
17.02.202012;

•

Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 роки, розпорядження
облдержадміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації №246 від 26.03.202013;

•

Проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної
програми трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року» (проект
нормативного документу – у процесі обговорення).

10

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF

11

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF

12

https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/doneczka-strategiya-rozvytku-doneczkoyi-oblasti-na-period-do-2027roku.pdf
13

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategiya_lugansk_2027_last.pdf
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Юридичні ризики
Юридичні ризики полягають у необхідності зміни нормативних актів для більш повного
врахування кожним з агентів підтримки інтересів суб’єктів Донецької та Луганської областей.
Важливо також звернути увагу на чіткий та адекватний розподіл повноважень, фінансування
та підпорядкування при створенні координаційного механізму на операційному рівні для того,
щоб система могла функціонувати.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності, та розвиток
нових галузей в регіоні позитивно впливають на військово-політичну ситуацію в країні загалом.
Ініціатива сприятиме зміні образу регіону з такого, де занепадає стара важка промисловість,
на регіон, де відбувається розвиток. Регіон не тільки підвищеного ризику, а й нових
можливостей. Така трансформація буде позитивно впливати і на сприйняття регіону
мешканцями тимчасово окупованої території Луганської та Донецької областей та сприяти
реінтеграційним ініціативам Уряду.
В межах ініціативи варто додатково провести інвентаризацію програм підтримки на предмет
спеціального стимулювання зменшення частки Російської Федерації серед торгових
партнерів, а також створити запобіжники для її збільшення, включно із запровадженням
скринінгу прямих іноземних інвестицій та контрактів ЗЕД14.
Ризики від запровадження ініціативи не вбачаються.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Приклади галузей для кастомізованої підтримки складаються переважно з галузей переробної
промисловості, де здебільшого працюють чоловіки, і тому від запропонованої ініціативи
можуть виграти, насамперед, чоловіки. У Донецькій області, де рівень безробіття серед
чоловіків є вищим, ніж серед жінок, відновлення ланцюжків вартості і відповідних робочих міст
може скоротити наявний розрив у рівнях безробіття, але водночас це може збільшити і без
того великий ґендерний розрив в оплаті праці штатних працівників. У Луганській області існує
ризик збільшення ґендерного розриву і у рівнях безробіття, і в оплаті праці штатних
працівників.
Тому доцільно супроводжувати ініціативу додатковими заходами, орієнтованими на ланцюжки
вартості, де є велика зайнятість жінок, незалежно від оцінки їх перспективності.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів, що знижуватимуть корупційні
ризики, оскільки значних корупційних ризиків вона не несе та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

2.2.

Технічна підтримка зовнішньоекономічної діяльності

Завдання: збільшити та диверсифікувати експорт продукції регіону.
Комплекс технічних заходів з підтримки бізнесу у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності:

Проект Закону про здійснення іноземних інвестицій у суб'єкти господарювання, що мають стратегічне значення для
національної безпеки України http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70997
14
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•

Пріоритетна робота ДУ «Офісу з просування експорту» з Донецькою та Луганською
областями і сферами, на яких спеціалізується регіон, крім великих галузей (металургії,
вирощування зернових та виробництва олії), – за всіма напрямками роботи Офісу, але
насамперед це робота з пошуку партнерів. Наразі більшість клієнтів Офісу – з регіонів, в
яких не найгірші показники з експорту; на Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одесу та області
припадає 60-66% клієнтів, залежно від послуги. Таким пріоритетом може бути виділення
окремих співробітників, які будуть закріплені за регіоном;

•

Пріоритизація МЕРТ регіональних ланцюжків вартості при підготовці умов нових чи
перегляду існуючих міжнародних торговельних угод, зокрема при переговорах про торгові
квоти;

•

Інформаційна, юридична та консультативна підтримка щодо виконання вимог технічного
регулювання інших країн, зокрема, країн Євросоюзу, та цілеспрямована (фокусна)
комунікація переваг для українських виробників від нових торговельних угод (з
Великобританією, Ізраїлем, Канадою тощо);

•

Гранти та інша фінансова допомога в сертифікації, участі в міжнародних заходах тощо,
зокрема через інструмент ваучерів центрів підтримки підприємництва;

•

Популяризація страхових продуктів державної Експортно-кредитної агенції (ЕКА) в
програмах підтримки експортерів регіону (страхування експортних кредитів, страхування
договірних банківських гарантій, страхування контрактів та страхування експортного
факторингу).

Оцінка економічного впливу
Технічна підтримка експортерів дозволить збільшити експортну активність малих і середніх
підприємств регіону та в середньостроковій перспективі поступово наростити обсяги експорту,
заміщуючи втрачені традиційні ринки (СНД, насамперед Російської Федерації) та
диверсифікувати його у галузевому та географічному розрізах. Кількісна оцінка впливу
ініціативи на економічні показники потребує додаткових досліджень взаємозв’язку між
параметрами програм підтримки експортерів та кількісних показників діяльності підприємств з
урахуванням регіонального контексту та з контролем змін зовнішніх до регіону економічних
умов. Витрати на підготовчий етап можна профінансувати коштом міжнародної технічної
допомоги, решта видатків буде здійснюватися в межах бюджетних програм розвитку
підприємництва.
Нормативна база
•

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої
сторони15;

•

Міжнародні торговельні угоди;

•

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»16;

•

Експортна стратегія України на 2017–2021 роки, розпорядження Кабміну №1017-р від
27.12.201717.

15

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

16

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12

17

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80
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Юридичні ризики
Наразі неможливо оцінити потенціал та можливості співпраці із Експортно-кредитною агенцією
(ЕКА), оскільки Експортно-кредитна агенція фактично не здійснює свою статутну діяльність
через особливості законодавства і фінансування та існуючі бюрократичні перепони.
Існує ризик додаткової уваги до бізнесу з боку українського та іноземного фінмоніторингу
(через походження коштів з РФ або співпрацю з суб’єктами господарювання в РФ), а також
специфіки співпраці із фінансовими установами інших країн через те, що області
сприймаються як зона високого ризику.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності, та
підтримка зовнішньоекономічної діяльності в регіоні позитивно впливають на військовополітичну ситуацію в країні загалом. Важливо також докладати зусиль у інформування
населення про країни, до яких експортується товар, для того щоб змінювати «традиційне
уявлення» про те, що Російська Федерація є єдиним споживачем і замовником продукції у
регіоні.
Питання продовження співпраці та економічних зв’язків з Російською Федерацією є чутливими
для українського суспільства. Потрібно артикулювати основну ідею ініціативи як таку, що
ставить на меті заміщення «традиційного ринку РФ», та дотримуватися цього при
впровадженні ініціативи.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом запропоновані заходи є ґендерно нейтральними і не мають суттєвого впливу на
соціальну інклюзію вразливих груп, якщо інформаційна та консультативна підтримка, гранти
та інша фінансова допомога надаватимуться неупереджено і незалежно від віку, статі та інших
характеристик потенційних бенефіціарів.
Якщо ж така підтримка і допомога надаватимуться цілеспрямовано (фокусно), наприклад,
жінкам-власницям експортно-орієнтованих підприємств, то це сприятиме скороченню
ґендерного розриву у підприємництві та зовнішньоекономічній діяльності. Для формування
такого цілеспрямованого підходу корисними можуть бути результати секторальних
досліджень Канадсько-українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS) «Видимі
та невидимі бар’єри: Ґендерний аналіз викликів у експортній діяльності для українських мікро- ,
малих та середніх підприємств (ММСП)»18.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

2.3.

Розвиток індустріальних парків

Завдання: стимулювати притік нових інвестиційних проектів у регіон насамперед через
зниження первинних витрат для інвестора (земля, підключення до мереж тощо):

18

https://www.cutisproject.org/guides/gender-sectoral-reports/
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•

•

•

•

Лібералізувати регулювання індустріальних парків:
o Спростити вимоги до керуючої компанії (КК). Наразі на КК покладено всі функції
(сплата оренди, пошук інвесторів тощо) та ризики. Тому половина парків в Україні
(включно з тими, що створені кілька років тому) досі не мають керуючої компанії. А
там, де КК є, вони часто обирались на конкурсах з невеликою кількістю учасників (в
окремих випадках лише одним). Потрібен баланс розподілу ризиків та обов’язків між
КК та ініціатором створення парку. Наприклад, можна передати функцію відбору та
залучення учасників парку його ініціатору (власнику ділянки – приватній компанії
або, як це переважно відбувається, громаді), залишивши КК лише розвиток
інфраструктури та обслуговування інфраструктури.
o Усунути наявні ліміти щодо мінімальної площі (15 га) та мінімального терміну
роботи парку (30 років). Більше половини парків створено на мінімальний термін,
тож цей критерій може обмежувати потенційних ініціаторів.
Розвивати індустріальні (промислові) парки в регіоні:
o Розпочати/прискорити бюджетне фінансування розвитку інфраструктури ключових
парків (зокрема через донорське фінансування технічної підтримки подання
проектів до ДФРР для наявних парків або за рахунок коштів бюджетів різних рівнів
та Консорціумного фонду для нових) ще на етапі до приходу інвесторів, що суттєво
знизить для них ризики та термін очікування;
o Затвердити та розпочати розвиток запланованих парків (у т.ч. через Міністерство
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України надавати технічну
допомогу місцевим органам влади та керуючим компаніям);
o Вирішити наявні проблеми з землевідведенням (дозволити приватизацію
непрацюючих підприємств разом із земельними ділянками, дозволити місцевим
органам влади надавати керуючим компаніям парків принаймні тимчасові пільги з
орендної плати тощо).
Розширити перелік інструментів підтримки бізнесу:
o Розширити перелік інфраструктури, яка буде створена на території наявних та
нових парків за рахунок статутних джерел фінансування (зокрема, додати
бомбосховища, системи цивільного оповіщення та іншу інфраструктуру безпеки (за
необхідності в конкретній локації поблизу лінії розмежування), телекомунікації
тощо);
o Профінансувати розбудову типових будівель – промислових боксів (якщо це
дозволяє галузева специфіка парку – тобто якщо типові будівлі придатні для видів
діяльності, які планується розвивати згідно з концепцією парку);
o Надавати резидентам інформаційну та консультаційну підтримку щодо експорту
(ДУ «Офіс з просування експорту України»), сертифікації продукції (департамент
технічного регулювання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України), пошуку іноземних інвесторів (ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ»),
послуги «інвестиційних нянь» (Кабінет міністрів України) тощо;
o Запровадити цільове бюджетне фінансування чи залучити донорську програму на
окремі види витрат (навчання персоналу, сертифікація продукції для експорту
тощо).
Розпочати створення нових парків у сферах, які не покриті наявними чи запланованими
парками, або розширити сфери для існуючих. Сфери обирати, виходячи з таких критеріїв:
o заміщення постачальників та покупців з Російської Федерації;
o заміщення постачальників з Китаю (це також може бути перспективним напрямком
з точки зору експорту в інші країни, зокрема ЄС);
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імпортозаміщення у галузях, перспективних з точки зору розвитку ланцюжків
вартості.
Майданчики для створення нових парків обирати, виходячи з таких критеріїв:
o існуючі майданчики з наявною інфраструктурою (зокрема, непрацюючі
підприємства);
o вуглевидобувні підприємства, які будуть реструктуризовані чи вже є в програмі
реструктуризації;
o нові майданчики із простим доступом до транспортної та енергетичної
інфраструктури для здешевлення логістики і постачання електроенергії.
o

•

Оцінка економічного впливу
Індустріальні парки (ІП) стимулюватимуть створення нових підприємств переробної
промисловості, збільшення капітальних інвестицій та появу нових робочих місць. Заплановані
витрати на розвиток вже зареєстрованих чотирьох парків складають близько 146 млн грн (36,5
млн грн на один парк), з яких за рахунок державного, обласних та міських бюджетів – близько
70 млн грн, або майже половина загальної суми. Причому на державний бюджет припадає
найбільша частина цієї суми – 48,5 млн грн. Фінансування подібних проектів передбачено в
статуті Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Наразі фінансування ІП у регіоні
склало близько 4 млн грн, тобто тільки з бюджетів різних рівнів потрібно ще 66 млн грн.
Витрати на інші парки будуть відомі після детальнішого опрацювання їх концепцій та
реєстрації, але якщо виходити із планів по наявних парках, то створення 16 аналогічних за
розміром парків обійдеться в 583 млн грн.
Якщо припустити, що до 2030 року кількість резидентів ІП Донецької та Луганської областей у
сукупності досягне 140 інвесторів та за умов залучення в середньому 150 млн інвестицій
одним резидентом ІП, то додатковий приріст ВРП Донецької та Луганської областей за інших
рівних умов може скласти близько 0.2-0.5 відсоткових пунктів до 2030 року, а зайнятість у
промисловості – зрости на 1,5-2% порівняно з 2020 роком. Таке розширення діяльності ІП до
2030 року може спричинити ріст зайнятості у промисловості на 6-6,5% від рівня 2020 року.
Таблиця 3. Фінансування розвитку наявних індустріальних парків
Парк

Створений

Площа,
га

Строк,
роки

Фінансування, млн грн
Загальна
сума

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

Міський
бюджет

Керуюча
компанія

Лиманський

30.06.2017

27,55

40

13,20

3,96

3,96

1,34

3,96

Техносіті

22.02.2018

34,02

49

20,50

13,00

н/д

н/д

н/д

АзовАкваІнвест

07.02.2019

15,65

30

42,91

37,67

0

5,24

0

Східний регіон

12.11.2020

15,40

30

69,20

6,90

0

11,00

51,30

Джерело: Огляд стану розбудови мережі індустріальних парків в розрізі регіонів України19

19

https://me.gov.ua/Documents/Download?id=2d56ceb2-b266-4d33-bbdb-8936c1774508
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Нормативна база
•

Бюджетний кодекс України20;

•

Земельний кодекс України21;

•

Господарський кодекс України22;

•

Податковий кодекс України23;

•

Митний кодекс України24;

•

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»25;

•

Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»26;

•

Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»
№991-XIV від 16.07.1999 року27;

•

Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 №5018-1728;

•

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 21.06.2012 №5007-1729;

•

Закон України «Про концесію» №155-IX від 03.10.2019 року30;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №389 від 02.02.2011 року «Про затвердження
Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року №216 «Про затвердження
Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до
Реєстру індустріальних (промислових) парків»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року №477 «Про схвалення
Програми “Інвестиційний імідж України ”»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року №447 «Про схвалення
Концепції створення індустріальних (промислових) парків»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 «Про схвалення
Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей»;

•

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-IX від
19.06.2020 року;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №386 від 15.04.2013 року «Про
затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустріального
парку».

20

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1555-18
27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14
28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17
29
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
30
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20
21
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Юридичні ризики
На сьогоднішній день податковий статус індустріальних парків чітко не визначений. Наразі
зареєстровані Проекти Законів «Про внесення змін до Митного кодексу України, спрямованих
на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження
інвестиційних стимулів в індустріальних парках» (№3725 від 23.06.2020) та «Про внесення змін
до Податкового кодексу України, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор
економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках» (№3724 від 23.06.2020),
але вони не прийняті.
Якщо такі пільги все ж будуть запроваджені, інвестори у майбутній практиці зіштовхнуться із
ризиком зміни правил гри, що в подальшому може потягнути за собою судові справи проти
України в міжнародних судах.
Додатково в процесі впровадження ініціативи можуть виникнути юридичні ризики, пов’язані із
державною допомогою, щодо яких потрібно на ранніх етапах пройти консультації з АМКУ.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності, та
підтримка залучення інвесторів до індустріальних парків позитивно впливають на військовополітичну ситуацію в країні загалом. Залучення іноземних інвесторів до таких парків позитивно
вплине на мир в регіоні завдяки підвищенню зацікавленості з боку іноземних держав. Важливо
також докладати зусиль у інформування населення про інвесторів та їх внесок у розвиток
потенціалу регіону задля зміни уявлення про регіон як про такий, що занепадає.
Ризики реалізації ініціативи не вбачаються, крім зазначених вище запобіжників впливу на
економіку регіону з боку РФ та необхідності запровадження скринінгу іноземних інвестицій
(запобігання зростанню впливу РФ через інвестування з використанням офшорних компаній)
через прийняття відповідного закону та посилення фінансового моніторингу.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом запропоновані заходи є ґендерно нейтральними і не мають суттєвого впливу на
соціальну інклюзію вразливих груп, якщо створення нових парків, залучення до цього процесу
суб'єктів господарської діяльності відбуватиметься неупереджено і незалежно від віку, статі та
інших характеристик потенційних бенефіціарів. Для того щоб очікуване створення нових
робочих місць сприяло ґендерній рівності та соціальній інклюзії, потрібно вживати додаткових
заходів, які відповідають специфічним потребам і особливостям осіб із вразливих категорій.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи потребуватиме на загальнодержавному рівні оцінки та розробки заходів
контролю за ризиком зловживання податковими пільгами. Таких ризиків не передбачається у
випадку приєднання до інфраструктури та покриття частини первинних інвестицій. Такі заходи
матимуть позитивний вплив на прибутковість інвестицій та привабливість для інвестора – і при
цьому не нестимуть юридичних ризиків, пов'язаних із зміною правил гри, зазначених у розділі
вище.
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3. Розвиток сучасного сільського господарства
Завдання: Розвиток сучасного сільського господарства та переробки сільськогосподарської
продукції
Таблиця 4. Стратегічний індикатор за напрямком: індекс сільськогосподарської продукції
Показник

Регіон

Базовий
(2014-19 роки)

Проміжний
(2020-25 роки)

Цільовий
(2026-30 роки)

Індекс
сільськогосподарської
продукції (%)

Донецька
область

-4,6%

+3,5%

+3,0%

Луганська
область

+1,7%

+3,5%

+3,0%

Україна

+1,7%

+2,5%

+2,0%

Джерело: Держстат

3.1.

Відновлення системи зрошення та меліоративних каналів через угоди
про розподіл продукції із сільськогосподарськими виробниками

Завдання: підвищити родючість ґрунтів та продуктивність сільського господарства через
забезпечення достатнього рівня зрошення.
Сільське господарство зіштовхнулося з проблемою відсутності вологи на метровому шарі
ґрунту та тенденційним зниженням опадів у сезон, що унеможливлює розвиток культур без
впровадження системи зрошування. Відновлення систем зрошення дозволить
сільськогосподарським виробникам ефективно протидіяти змінам клімату у регіоні
ризикованого землеробства, підвищити урожайність основних культур та дати поштовх
виробництву сільськогосподарської продукції з більшою доданою вартістю.
Відновлення водогосподарської та меліоративної інфраструктури на території Донецької та
Луганської областей (за винятком визначених Міністерством оборони України територій,
потрібних для військових цілей, або територій із підвищеною небезпекою) передбачає такі
кроки:
•

Створення агрохімічного паспорту ґрунтів;

•

Інвентаризація інженерної інфраструктури зрошення та дренажу, визначення ефективності
її використання за цільовим призначенням, формування переліку пріоритетних ділянок
відновлення систем зрошення шляхом проведення нарад за участю Міністерства аграрної
політики та продовольства України, Державного агентства водних ресурсів України,
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, органів місцевої
влади та сільськогосподарських виробників, а за потреби – військовиків;

•

Хімічний аналіз шахтних вод регіону на предмет можливості їх використання для зрошення
сільськогосподарських угідь, аналіз економічної доцільності такого використання для шахт
з придатним хімічним складом води (віддаленість від сільськогосподарських угідь,
наявність або відсутність природнього ухилу тощо);

•

Залучення консорціумного фінансування за участю міжнародних донорів (у тому числі
Світового банку) з метою довгострокового кредитування інвестицій у відновлення
водогосподарської та меліоративної інфраструктури на території Донецької та Луганської
областей;

•

Розробка проекту співпраці в рамках державно-приватного партнерства (концесії) на
умовах фінансування інвестицій сільськогосподарськими виробниками у рахунок
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звільнення таких виробників від плати за водний ресурс та використання іригаційного
обладнання на строк на 10 років та більше;
•

Проведення тендеру серед сільськогосподарських виробників на реконструкцію систем
зрошення на пріоритетних ділянках з метою їх подальшого використання на умовах угоди
про розподіл продукції.

Територіальний принцип
Ініціатива реалізується на всіх підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Відновлення іригаційних систем на зрошуваних землях регіону та застосування сучасних
агротехнологій дозволить сільгоспвиробникам отримувати більш ніж удвічі вищу урожайність
зернових та технічних культур. За даними Держводагенства, площа зрошуваних земель у
Донецькій та Луганській областях становить 122 тис. га та 54 тис. га відповідно, але фактично
у 2019 зрошувалося лише 5 тис. га у Донецькій області (угіддя Луганської області не
зрошувалися взагалі)31.
Модернізація іригаційних споруд та відновлення каналів водопостачання на 50% зрошуваних
земель дозволить щорічно отримувати на 6% та 3,6% більше валового збору
сільськогосподарських культур у Донецькій та Луганській областях відповідно за рахунок
вищої врожайності на политих землях. За припущення 50% локалізації переробки додаткових
врожаїв, модернізація зрошувальних систем може забезпечити до 2-2,6 відсоткових пунктів
середньорічного зростання валового регіонального продукту обох областей, а також сприяти
зростанню експортного потенціалу регіону.
Витрати на модернізацію інженерної інфраструктури зрошення на контрольованих територіях
Донецької та Луганської областей оцінюються на рівні від $215 млн у випадку відновлення
іригаційної інфраструктури на 50% зрошуваних площ і до $430 млн за умови відновлення на
100% зрошуваних площ. Проекти з відновлення та розвитку систем зрошення є інвестиційно
привабливими у зв’язку з коротким строком їх окупності, тому за умови зниження безпекових
ризиків у регіоні можливе залучення фінансування приватних інвесторів. Також часткове
державне фінансування модернізації іригаційних споруд передбачене Стратегією зрошення
та дренажу в Україні на період до 2030 року32.
Нормативна база
•

Водний кодекс України;

•

Закон України «Про меліорацію земель» № 1389-XIV від від 14.01.2000;

•

Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року (схвалено
розпорядженням КМУ від 14 серпня 2019 р. № 688-р);

•

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим
принципом» від 04 жовтня 2016 року № 1641-VIII.

За даними Держстату.
Державна Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019%D1%80#n10
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Юридичні ризики
Необхідно внести зміни в чинне законодавство, оскільки схема розподілу продукції зараз не
може бути використана в сільському господарстві. Закон, що регулює розподіл продукції,
«спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та
видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони». Відсутність практичного досвіду в реалізації проектів
державно-приватного партнерства у сфері відновлення меліоративної інфраструктури
становить ризик для імплементації та зумовлює потребу в радниках.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності та
розвитку сучасного сільського господарства, позитивно впливають на військово-політичну
ситуацію в країні загалом. Збільшення продуктивності сільського господарства через
відновлення водогосподарської та меліоративної інфраструктури на території Донецької та
Луганської областей підвищує цінність таких господарств та сприяє готовності власників і
найманих працівників, а також місцевих жителів, які задіяні в обслуговуванні господарств,
захищати територію від можливих російських інтервенцій. Прикладом може бути північ
Луганської області, яка саме через більш розвинене сільське господарство значно сильніше
чинила опір проведенню так званих «референдумів» навесні 2014 року.
Також ініціатива вказує на довгострокове планування з відновлення як сільського
господарства в регіоні, так і життєдіяльності загалом.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Розвиток сільського господарства і збільшення його продуктивності через відновлення
водогосподарської та меліоративної інфраструктури на території Донецької та Луганської
областей може сприяти скороченню рівня безробіття у сільській місцевості, який є особливо
високим у Донецькій області (16,7% у 2019 р., що було найвищим показником в Україні). Це,
своєю чергою, сприятиме скороченню нерівності у доходах між міським та сільським
населенням. Водночас від комплексу запропонованих заходів можуть виграти як чоловіки, так
і жінки, які проживають у сільській місцевості, тобто заходи є ґендерно нейтральними.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

3.2.

Розмінування територій та вирішення питання із правовим статусом
ділянок під фортифікаційними спорудами

Завдання: повернути максимально можливі площі, які зараз є замінованими, до
сільськогосподарського обороту, вирішити питання із правовим статусом та компенсацією за
землю під фортифікаційними спорудами, а також з податком на землю за такі ділянки.
На даний момент протимінна діяльність на території Донецької та Луганської областей
відбувається за участю таких фондів, як HALO Trust Ukraine, Швейцарський фонд з
протимінної діяльності FSD Ukraine, ГО «Асоціація саперів України» та ТОВ «Демінінг
Солюшнс». Розмінування проводиться на безоплатній основі, проте вибірково та без
42

This project was funded with UK Aid from the UK Government

урахування потреб сільськогосподарських виробників. На платній основі розмінування
сільськогосподарських земель також здійснює Державна служба України з надзвичайних
ситуацій. Надання приватних послуг з розмінування з урахуванням потреб
сільськогосподарських виробників стримується через складний процес акредитації таких
організацій.
Окрім мінного забруднення, частина сільськогосподарських угідь Донецької та Луганської
областей були виведені з сільськогосподарського обігу в результаті розміщення на них інших
фортифікаційних споруд. Таке вилучення не супроводжується компенсаційними заходами
(обмін таких ділянок на еквіваленті або викуп для суспільних потреб), що більше, власники
продовжують сплачувати податок на землю, яку вони не можуть обробляти.
Для вирішення проблеми пропонуються такі заходи:
•

Обстеження сільськогосподарських угідь Донецької та Луганської областей, що були
виведенні з обігу через мінне забруднення та зведення фортифікаційних споруд. З
урахуванням потреб сільськогосподарських виробників, командування АТО/ООС,
Міністерства оборони України, органів місцевої влади слід визначити площі та перелік
сільськогосподарських ділянок, де протимінна діяльність є доцільною та забезпечить
повернення угідь до сільськогосподарського обігу.

•

Врегулювання правової бази для участі міжнародних організацій у розмінуванні відповідно
до стандартів International Mine Action Standards (IMAS – Міжнародні стандарти протимінної
діяльності);

•

Забезпечити обмін сільськогосподарських ділянок приватної форми власності під
фортифікаційними спорудами Донецької та Луганської областей на аналогічні за площею,
родючістю та розташуванням, ділянки комунальної форми власності ОТГ; за відсутності
еквівалентних ділянок – їх викуп для суспільних потреб (у державну або комунальну
власність) або суборенда на період АТО/ООС.

•

Звільнити сільськогосподарські землі, що були виведенні з обігу через мінне забруднення
та зведення фортифікаційних споруд, від сплати податку на землю. Забезпечити
компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів від звільнення таких земель від плати за
землю за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету. Забезпечити врегулювання
податкового боргу за такими об’єктами.

•

Спрямувати зусилля на посилення інформаційної програми – ознайомлення дітей і
підлітків на прифронтових територіях з правилами мінної безпеки.

Територіальний принцип
Ініціатива реалізується на всіх підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей,
але більшість таких територій буде розташована в ТГ, прилеглих до лінії розмежування.
Оцінка економічного впливу
Розмінування всіх територій сільськогосподарського призначення Донецької та Луганської
областей може мати значний вплив на показники економічного розвитку. Повернення 1 га
земель до с/г обігу забезпечить виробництво сільськогосподарської продукції у обсязі близько
18,862 грн/га (у постійних цінах; без урахування додаткового позитивного ефекту від
відновлення зрошення на території Донецької та Луганської областей та інших заходів
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підтримки сільського господарства регіонів). У цінах 2020 року це орієнтовно складатиме 2325 тис грн/га.
Втім, процес розмінування та рекультивація земель потребують тривалого часу та
фінансового забезпечення. Наразі існує необхідність в уточненні площі під таким
забрудненням та можливостей і доцільності розмінування з огляду на потреби АТО/ООС.
Виходячи з фактичних посівних площ регіону у 2019 році на підконтрольних територіях (1,9
млн га), повернення значної частини їх до сільськогосподарського обігу дозволить відчутно
збільшити посівні площі та розраховувати на пропорційний приріст обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції.
Враховуючи доволі повільний процес очищення земель від мінного забруднення, навіть за
умови належного фінансування та прискорення цього процесу вдвічі, до 2030 року потенційно
можна повернути в сільськогосподарський обіг близько 110 тис. га в обох областях, тобто
приблизно 6% від посівних площ у 2020 році. Таке розширення посівних площ може додати
кумулятивно близько 5% валового виробництва рослинництва у регіоні.
Сукупні витрати на програму можуть бути прораховані, коли буде уточнено площі угідь, які
потребують розмінування. Відповідно до оцінок Кабінету Міністрів України, комплексне
розмінування всіх забруднених площ на підконтрольних територіях Донецької та Луганської
областей вимагатиме інвестицій у близько 650 млн євро (близько 930 євро, або 31 тис. грн за
1 гектар) та тривалого часу. При цьому витрати на розмінування окремих
сільськогосподарських угідь на території Донецької та Луганської областей оцінюється
виробниками в середньому у 20 тис. грн/га. Таким чином, розмінування 110 тис. га
сільськогосподарських угідь до 2030 року потребуватиме 2,2 млрд грн. Фінансування
розмінування здійснюється за рахунок донорів, коштів державного бюджету та приватних
компаній (послуги з розмінування на платній основі).
Нормативна база
•

Податковий кодекс України;

•

Закон України №466-ІХ від 16.01.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві»;

•

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях» № 2268-VIII від 18 січня 2018 року;

•

Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що
на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності» №1559-VI від 17.11.2009 року;

•

Закон України «Про протимінну діяльність в Україні» № 2642-VIII від 6 грудня 2018 року.

Юридичні ризики
Відповідно до вимог Закону України №466-ІХ від 16.01.2020 року «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», внесено зміни до
порядку оподаткування в частині місцевих податків і зборів для платників податків. Зокрема,
встановлено, що з 1 березня 2020 року є об’єктом оподаткування та є об’єктом самостійного
44

This project was funded with UK Aid from the UK Government

нарахування та відповідної звітності для юридичних осіб: (1) об’єкти житлової та/або
нежитлової нерухомості, розташовані на території населених пунктів на лінії розмежування які
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, відмінні від земельної ділянки та (2)
земельні ділянки, з яких справляються земельний податок та орендна плата за земельні
ділянки державної та комунальної власності.
Разом із тим, закон містить істотний недолік – «узагальнює» все нерухоме майно,
розташоване на лінії розмежування, та не вирізняє: (1) якість земель, які є об’єктом
оподаткування, та (2) можливість юридичних осіб-платників земельного податку (орендної
плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) використовувати об’єкти
нерухомого майна в своїй господарській діяльності. Зокрема, території, що є забрудненими у
значенні Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» № 2642-VIII від 6 грудня 2018
року, підпадають під дію цього закону, і юридичні особи-платники земельного податку
вимушені сплачувати такий податок, не маючи можливості використовувати ці земельні
ділянки в своїй господарській діяльності.
Цю неузгодженість має на меті виправити ініціатива розробленого Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій законопроекту «Про державну політику
перехідного періоду», який наразі перебуває на розгляді для надання пропозицій. Зокрема,
частина 6 статті 58 пропонованого проекту передбачає, що фізичні особи та суб’єкти
господарювання звільняються від плати за землю (земельний податок та орендна плата за
земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, які:
•

розташовані на тимчасово окупованих територіях;

•

розташовані на території територіальних громад на лінії розмежування;

•

є забрудненими територіями (у значенні, наведеному в Законі України «Про протимінну
діяльність в Україні»);

•

розташовані в Донецькій чи Луганській областях на відстані до трьох кілометрів від лінії
розмежування.

За умови прийняття ініціативи, розробленої Міністерством з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій, ця неузгодженість законодавства буде усунута, і забруднені території
не будуть суб’єктами оподаткування. Додатково пропонується внести до означеного переліку
(до частини 6 статті 58 пропонованого проекту) ще одну категорію земель – землі, на яких
розташовані фортифікаційні споруди.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ця ініціатива тісно пов’язана із збройною агресією РФ. Так, існує потреба врегулювання
питання використання військовослужбовцями сільськогосподарських земель, включно із
фермерськими та садівничими господарствами.
Врегулювання питання оподаткування суттєво вплине на зниження рівня фрустрації від дій
української влади серед жителів територій, яких торкнулася ця проблема. Розмінування ж
дозволить зберегти життя цивільному населенню, передусім дітям та підліткам.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом цей захід є ґендерно нейтральним. Зменшення ризиків безпеки через розмінування
територій є дуже корисним для всіх категорій населення, незалежно від статі, віку та інших
характеристик.
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Пожвавлення економічної активності на територіях поблизу лінії розмежування завдяки
розмінуванню територій сільськогосподарського призначення може сприяти зменшенню
соціальної ізоляції вразливих груп, які проживають на цих територіях та не мають можливості
переїхати або регулярно їздити на роботу на віддалені території, де ризики безпеки менші.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

3.3.

Розширення програми державної підтримки розвитку сільського
господарства та переробної промисловості

Завдання: стимулювання інвестицій у сільське господарство та переробну промисловість
Донецької та Луганської областей шляхом їх часткового відшкодування.
Ініціатива реалізується переважно в рамках загального підходу стратегії із кастомізації –
адаптації існуючих загальнодержавних програм до потреб регіону. Чинні державні програми
підтримки сільського господарства та переробної промисловості України передбачають
реалізацію, серед іншого, таких пріоритетних напрямів:
•

Підтримка тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. У
Державному бюджеті 2020, затвердженого постановою КМУ від 07.02.2018 № 107 (в
редакції постанови КМУ від 20.05.2020 № 395), для державної підтримки розвитку
тваринництва та переробки с/г продукції передбачена підтримка за такими напрямами:
дотація за бджолосім’ї (за наявні від 10 до 300 бджолосімей у розмірі 200 грн за
бджолосім’ю); відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та
ембріонів (до 50% вартості); відшкодування вартості тваринницьких об'єктів (до 30 %
вартості); відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна (до 30 %
вартості). Загальна сума фінансування за даною програмою у 2020 році становила 1 млрд
грн.

•

Підтримка фермерських господарств і садівництва. Державним бюджетом на 2020 рік
було передбачено 380 млн грн на державну підтримку фермерських господарств (ФГ),
включаючи бюджетну дотацію на утримання корів (5000 грн, але не більше ніж 250 000 грн
на ФГ, у власності яких перебуває від 5 корів) та бюджетну субсидію на одиницю
оброблюваних угідь (1 га) – для новостворених ФГ (3000 грн на 1 га, але не більше 60 000
грн на одне ФГ). Окремо державною програмою фінансової підтримки розвитку
садівництва, виноградарства та хмелярства (передбачено 400 млн грн у Державному
бюджеті 2020) передбачається відшкодування придбання садивного матеріалу (після
закладення насаджень) у розмірі до 80% вартості; встановлення систем краплинного
зрошення у розмірі до 30% вартості (після завершення монтажних робіт); нового
будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, у розмірі до 30%
вартості; придбання ліній товарної обробки плодів та ягід виробниками, які вирощують
плоди та ягоди, у розмірі до 30% вартості; відшкодування придбання техніки та обладнання
(зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення
технологічних операцій у виноградарстві, садівництві, хмелярстві, згідно з визначеним
Мінекономіки переліком, у розмірі до 30% вартості.

•

Стимулювання вирощування енергетичних культур. З метою стимулювання
використання альтернативних джерел енергії пропонується запровадити додаткову
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програму з відшкодування витрат на посадковий матеріал енергетичних культур.
Виробництво енергетичних культур з метою їх переробки на біодизель, біоетанол та
пелети забезпечить ефективне використання земельного фонду Донецької та Луганської
областей, а також поступову переорієнтацію регіону на використання відновлюваних
джерел енергії. З огляду на зазначене пропонується створення програми бюджетної
підтримки вирощування енергетичних культур шляхом відшкодування до 80% витрат на
посадковий матеріал (після закладення насаджень; але не більше 1 млн грн на одне
підприємство або фермерське господарство) з загальним фондом фінансування 30 млн
грн. З метою реалізації програми Міністерству аграрної політики пропонується затвердити
перелік пріоритетних енергетичних культур регіону (наприклад ріпак, сорго цукрове,
павловнія тощо).
•

Розвиток дорадчих служб та сприяння сільськогосподарській кооперації. З метою
забезпечення ефективності використання коштів програми підтримки фермерства та
садівництва Донецької та Луганської областей доцільним є розвиток менторських
(дорадчих) центрів з метою поширення знань та успішних практик фермерства на прикладі
фермерських господарств інших областей України, сприяння сільськогосподарській
кооперації. В рамках менторських (дорадчих) центрів передбачено надання безкоштовних
консультацій представниками Асоціацій фермерів України та Асоціації садівників України,
проведення освітніх зустрічей та конференцій.

З огляду на пріоритетність розвитку Донецької та Луганської областей, стимулювання розвитку
ланцюжків створення доданої вартості та переробки сільськогосподарської сировини, а також
сприяння самозайнятості населення Донецької та Луганської областей пропонується
запровадження особливого режиму підтримки розвитку тваринництва, переробної
промисловості та фермерства шляхом виділення окремого Фонду підтримки сільського
господарства Донецької та Луганської областей.
Так, у рамках чинного дизайну програм державної підтримки сільського господарства
пропонується збільшити виплати для сільськогосподарських виробників, що здійснюють свою
діяльність на території Донецької та Луганської областей в обсягах, які мають бути визначені
профільним міністерством після консультацій із сільгоспвиробниками та враховуючи поточну
та потенційну спеціалізацію регіону. Для прикладу, це можуть бути дотації за бджолосім’ї,
відшкодування вартості закуплених племінних тварин, систем краплинного зрошення,
холодильників для зберігання плодів, ягід тощо.
Загальний бюджет програм підтримки сільського господарства Донецької та Луганської
областей пропонується в розмірі 220 млн грн на рік, включаючи 150 млн грн у рамках програми
розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та 70 млн грн у рамках
програми підтримки фермерських господарств і садівництва. Фінансування програм може
здійснюватися або за рахунок Державного бюджету України, в рамках існуючих програм
державної підтримки, або як напрямок фінансування з Консорціумного фонду (особливості
функціонування Консорціумного фонду викладені у розділі 9 «Фінансування та податкове
стимулювання»).
Територіальний принцип
Ініціатива передусім стосуватиметься ТГ, прилеглих до лінії розмежування, а потім може
реалізуватися на всіх підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
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Оцінка економічного впливу
Розширення підтримки сільського господарства Донецької та Луганської областей може
допомогти реалізувати інвестиційні проекти у тваринництві та садівництві на суму до 300 млн
грн на рік. За умови ефективного використання коштів бюджетної програми підтримки
фермерства та садівництва обсяги капітальних інвестицій у сільськогосподарську галузь
зростатимуть на 8-10% щорічно. Це дозволить наростити поголів’я сільськогосподарської
худоби та птиці в регіоні з метою забезпечення населення якісними продуктами харчування, а
також заохочуватиме інвестиції у переробку с/г продукції шляхом скорочення періоду їх
окупності. В результаті, приріст ВРП регіону може досягти 0,1-0,2 відсоткових пунктів.
Реалізація ініціатив з підтримки фермерства позитивно вплине на зайнятість у сільських
регіонах завдяки створенню робочих місць у фермерських господарствах та у садівництві на
сприятливих умовах. Збільшення виробництва аграрної сировини та енергетичних культур
зокрема сприятиме підвищенню енергетичної незалежності регіону та зростанню частки
енергозабезпечення з відновлюваних джерел.
Нормативна база
•

Податковий кодекс України;

•

Митний кодекс України;

•

Закон
України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24
червня 2004 року № 1877-IV;

•

Закон
України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві» № 400-XII від 17 жовтня 1990 року;

•

Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 21
IX;

•

Закон України «Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 року № 180-XIV;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку експорту
продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на
період до 2026 року» від 10 липня 2019 р. № 588-р;

•

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування
Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників
сільськогосподарської продукції» від 5 листопада 2020 року № 985-IX;

•

Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов
обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 року № 552-IX
(набирає чинності 01.07.2021 року);

•

Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками»
від 4 листопада 2020 року № 963-IX (набирає чинності 02.03.2021 року);

•

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між
Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами» від
3 червня 2013 р. № 483 (набирає чинності 01.07.2021 року);

•

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування
Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників
сільськогосподарської продукції» від 5 листопада 2020 року № 985-IX;

липня 2020 року № 819-
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•

Закон України «Про альтернативні види палива» №1391-XIV від 14.01.2000 року;

•

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню
біологічних видів палива №1391-VI від 21.05.2009 року;

•

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок
окремих податків і зборів» № 2628-VIII від 23.11.2018 року;

•

«Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року» від 18.07.2018 року
(опублікована 30.08.2018 року в рамках приєднання до Рамкової Конвенції ООН про зміну
клімату);

•

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку виробництва палива з біологічної
сировини» № 1094/2003 від 26 вересня 2003 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження програми розвитку виробництва
дизельного біопалива» №1774 від 22.12.2006 року;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Концепція державної цільової науковотехнічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива» №
276-р від 12 лютого 2009 року;

•

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. № 555-IV;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 року № 581 «Про затвердження
Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування,
технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і
забезпечення споживання біологічних видів палива»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2004 року № 1307 «Про порядок видачі
свідоцтва про належність палива до альтернативного»;

•

Постанова Кабінету Міністрів від 01.03.2010 року №243 «Про затвердження Державної
цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015
роки»;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2011 № 42 «Про
порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку
виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не
мають аналогів в Україні».

Юридичні ризики
Ризики із доступу до пільгового розмитнення техніки, обладнання та устаткування для
інвесторів, які мають на меті інвестувати у виробництво біологічних видів палива, пов’язані із
складним формулюванням критеріїв доступу до такої пільги, ідентифікацією та сертифікацією.
Додатково в процесі впровадження ініціативи можуть виникнути юридичні ризики, пов’язані із
державною допомогою, щодо яких потрібно на ранніх етапах пройти консультації з АМКУ.
Для стимулювання інвестицій у сільське господарство та переробну промисловість Донецької
та Луганської областей рекомендується внесення спеціальних умов додаткового
стимулювання розвитку сільських господарств в регіоні.
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Додаткова сфера підтримки фермерів, де присутній юридичний ризик – питання підтримки
придбання техніки. З метою розширення доступу інвесторів регіону до пільгового розмитнення
техніки, обладнання та устаткування для інвесторів, які мають на меті інвестувати у
виробництво біологічних видів палива, рекомендується розглянути можливість виключити з
нормативних документів для визначеного регіону критерій «якщо такі товари не виробляються
та не мають аналогів в Україні». Це передбачатиме внесення змін в такі нормативні документи:
•

пункт 17 частини першої статті 282 Митного кодексу України;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 року № 581 «Про затвердження
Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування,
технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і
забезпечення споживання біологічних видів палива»;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2011 № 42 «Про
порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку
виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не
мають аналогів в Україні»;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2011 № 42 «Про
порядок видачі висновків про те, що товари, які використовуються для розвитку
виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не
мають аналогів в Україні»;

•

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.06.2013 року №621 «Про
затвердження інформаційних карток деяких адміністративних послуг у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, що надаються Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України».

З метою стимулювання інвестицій у вирощування енергетичних культур для їх переробки на
біодизель, біоетанол та пелети, рекомендується внести доповнення в статтю 16(1).3. Закону
України «Про державну підтримку сільського господарства України» № 1877-IV від 24.06.2004
року
щодо
переліку
сільськогосподарських
культур,
вирощення
яких
надає
сільськогосподарським товаровиробникам окремого регіону (сільськогосподарським
товаровиробникам Донецької та Луганської областей) право на отримання бюджетної дотації.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Впливу ініціативи на військово-політичні ризики не передбачається.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Розвиток сільського господарства через підтримку сільськогосподарських виробників, що
здійснюють свою діяльність на території Донецької та Луганської областей, може сприяти
скороченню рівня безробіття у сільській місцевості, який є особливо високим у Донецькій
області (16,7% у 2019 р., що було найвищим показником в Україні). Це, своєю чергою,
сприятиме скороченню нерівності у доходах між міським та сільським населенням.
Але важливим нюансом щодо впливу запропонованих заходів на ґендерну рівність та
соціальну інклюзію є правила відбору потенційних бенефіціарів дотацій та відшкодувань.
Якщо такі дотації та відшкодування надаватимуться неупереджено і незалежно від віку, статі
та інших характеристик потенційних бенефіціарів, то заходи можна вважати ґендерно
нейтральними і такими, що не мають суттєвого впливу на соціальну інклюзію вразливих груп.
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Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур. Ризики хабарництва та отримання
неправомірної вигоди можуть бути усунені в рамках звичайних процедур.
3.4.

Відновлення сільськогосподарської інфраструктури

Завдання: прибрати «вузькі місця» у розвитку сільського господарства та переробної
промисловості Донецької та Луганської областей за рахунок відновлення та розширення
потужностей аграрної інфраструктури регіону.
Відновлення та розширення потужностей аграрної інфраструктури є необхідною умовою
збалансованого розвитку сільського господарства та переробної промисловості регіону та має
на
меті
забезпечити
ефективне
зберігання,
транспортування,
переробку
сільськогосподарської продукції, забій сільськогосподарських тварин, лабораторний аналіз
сільськогосподарської сировини. Враховуючи, що вузькі місця переважно – це приватний
сектор, держава може лише створити умови для того, щоб він з’явився в регіоні у обсязі,
достатньому для покриття потреб сільського господарства.
1. Нові потужності зі зберігання. Для забезпечення ефективного зберігання та обробки
сільськогосподарської сировини потрібна оцінка існуючих потужностей зі зберігання
сільськогосподарських культур на підконтрольних територіях Донецької та Луганської
областей, визначення потреби сільськогосподарських виробників у додаткових об’єктах
зберігання сільськогосподарської сировини з метою забезпечення можливості
одномоментного зберігання не менше ніж 50% від річного обсягу врожаю зернових та
олійних культур цих областей. Для швидкого забезпечення потреб сільськогосподарських
виробників у додаткових об’єктах зберігання сільськогосподарської сировини доцільним є
спростити процедури виділення земельних ділянок та отримання дозволів на будівництво
об’єктів аграрної інфраструктури, забезпечити підведення газу та електроенергії для
своєчасного підключення таких об’єктів до енергомереж.
2. Нові лабораторії. Важливим напрямом розвитку сільського господарства регіону є
сприяння епідеміологічному та епізоотологічному благополуччю шляхом реконструкції та
технологічного оснащення універсальної регіональної державної лабораторії Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій
та Луганській областях.
3. Розвиток ветеринарної медицини та нові забійно-санітарні пункти. Розвиток
ветеринарної медицини та створення або реконструкція боєнь та забійно-санітарних
пунктів у Донецькій та Луганській областях при взаємодії територіальних громад,
сільськогосподарських виробників, Міністерства аграрної політики України та Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів дозволять
розвиватися тваринництву, яке наразі майже не розвинене.
4. Транспортна інфраструктура. Пріоритетні напрями щодо відновлення шляхів
транспортування сільськогосподарської продукції зазначені у розділі 5 «Транспортна
інфраструктура».
Територіальний принцип
Ініціатива реалізується на всіх підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.
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Оцінка економічного впливу
Забезпечення сільськогосподарських виробників достатніми потужностями зі зберігання
сільськогосподарської сировини надасть можливість реалізовувати врожай у міру необхідності
у поповненні оборотного капіталу та відповідно планувати фінансовий цикл, а не вирішувати
ці проблеми безпосередньо в період збору урожаю, за сезонно низькими цінами. Це
збільшуватиме прибутковість та інвестиційні можливості сільськогосподарських підприємств
регіону, а також сприятиме залученню інвестицій у переробні потужності. Враховуючи
потенціал до збільшення урожайності завдяки відновленню іригаційних систем та розширенню
посівних площ після розмінування, сільськогосподарська галузь регіону потребуватиме
додаткових елеваторних потужностей – 360 та 550 тис. тон у Донецькій та Луганській областях
відповідно. Виходячи з середньої потужності сучасного елеваторного комплексу на рівні 100
тис. тон, у середньостроковій перспективі потенційно необхідно буде побудувати 4 та 6 нових
елеваторів у Донецькій та Луганській областях відповідно. Така кількість елеваторів
забезпечить зберігання 70% валового врожаю зернових та олійних культур і потребуватиме
інвестицій у розмірі 2,8 млрд грн та може створити близько 1000 додаткових робочих місць в
обох областях.
Відновлення державної лабораторії дозволить забезпечити епідеміологічне та епізоотологічне
благополуччя Донецької та Луганської областей, оперативний контроль у сферах безпечності
харчових продуктів та ветеринарної медицини та санітарного нагляду. Попередній бюджет
ініціативи щодо відновлення спеціалізованих і багатопрофільних лабораторій та забійносанітарних пунктів складає 1-1,2 млрд грн. Реалізація ініціативи сприятиме розвитку
тваринництва та скоротить витрати виробників.
Нормативна база
•

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності»;

•

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

•

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів»;

•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» №141-VIII від 03.02.2018 року.

Юридичні ризики
Юридичних ризиків не передбачається.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Будь-які ініціативи, спрямовані на відновлення в регіоні нормальної життєдіяльності та
інфраструктури сільського господарства позитивно впливають на військово-політичну
ситуацію в країні загалом. Впливу ініціативи на військово-політичні ризики не передбачається.
В ОТГ, де діють військово-цивільні адміністрації, може бути прискорений процес виділення
земельних ділянок та показовий приклад для органів місцевого самоврядування у інших
громадах.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Розвиток сільського господарства і збільшення його продуктивності через відновлення та
розширення потужностей аграрної інфраструктури регіону може сприяти скороченню рівня
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безробіття у сільській місцевості, який є особливо високим у Донецькій області (16,7% у 2019
р., що було найвищим показником в Україні). Це, своєю чергою, сприятиме скороченню
нерівності у доходах між міським та сільським населенням. Від комплексу запропонованих
заходів можуть виграти як чоловіки, так і жінки, які проживають у сільській місцевості, тобто
заходи є ґендерно нейтральними.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.
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4. Енергетика
Завдання: забезпечення енергетичних ресурсів, необхідних для розвитку регіону.
Таблиця 5. Стратегічний індикатор за напрямком: Середня тривалість перерв в
електропостачанні (SAIDI) з вини компаній, хвилин
Показник

Регіон

Базовий
на 2019

Проміжний
до 2025 року

Цільовий
до 2030

Середня
тривалість перерв в
електропостачанні
(SAIDI)
з
вини
компаній, хвилин

Донецька область

1290

800

600

Луганська область

1223

800

600

Україна

* 683

-

** 150-300

Джерело: НКРЕКП, * дані за 2019, ** 150 хвилин для міських територій, 300 – для сільських

4.1.

Відновлення пошкодженого обладнання та ліквідація вузьких місць у
передачі електроенергії

Завдання: забезпечити надійне безперешкодне постачання електроенергії споживачам,
скоротити тривалість перерв електропостачання в системі до рівня медіанного по країні або
менше.
Для цього потрібне відновлення пошкодженого обладнання ЛЕП у Донецькій та Луганській
областях та розвиток інфраструктури передачі електроенергії з метою ліквідації вузьких місць
енергетичної системи, які накладають обмеження на видачу потужності ТЕС регіону, та
збільшення пропускної здатності електромереж.
Рисунок 1. Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі
(SAIDI) з вини компанії
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Джерело: НКРЕКП

Враховуючи високий ступінь зносу обладнання електромереж у регіоні та необхідність значних
капіталовкладень у їх відновлення – зниження витрат на послуги розподілу є малоймовірними.
Але зростання споживання електроенергії в регіоні дозволить розділити фіксовані витрати на
більший обсяг розподілення електроенергії та, таким чином, стримати подальше зростання
тарифів на розподіл. Додатковим позитивним стримуючим фактором є зниження
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Рисунок 2. Тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії для споживачів 1 класу
напруги (грн/МВтг)
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технологічних та комерційних витрат електроенергії за рахунок інвестиції у відновлення
електромереж.

Рисунок 3. Тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії для споживачів 2 класу
напруги (грн/МВтг)

Джерело: НКРЕКП

Враховуючи завдання зменшення тривалості перерв та вартості розподілу в регіоні, НКРЕКП
разом з Міністерством енергетики та операторами мереж має визначити інвестиційні проекти,
які потрібні передусім для виконання цього завдання та розробити тарифну політику для їх
здійснення.
Приклади
деяких
електропостачання:

проектів,

покликаних

забезпечити

підвищення

надійності

•

Укренерго. Будівництво ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Білицька, що дозволить забезпечити
надійне електропостачання споживачів Білицького енерговузла та зняття обмеження на
видачу потужності Вуглегірської ТЕС та Курахівської ТЕС. Орієнтовна вартість – 825 млн
грн.

•

Укренерго. Реконструкція ПЛ 500 кВ Донська-Донбаська. Орієнтовна вартість – 238 млн
грн.

•

Укренерго. Будівництво ПЛ 330 кВ Куп’янськ – Кремінська. Орієнтовна вартість – 734 млн
грн.

•

Укренерго. Реконструкція ПС 750 кВ «Донбаська». Орієнтовна вартість – 64 млн грн.

•

Інвестиційна програма ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» – від 767 млн грн у 20212024 до 5,1 млрд (якщо буде затверджено RAB -тариф).

•

Інвестиційна програма АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» – 3,6 млрд грн на 2021-2025
роки.

Оцінка економічного впливу
Відновлення мережевої інфраструктури та будівництво нових підстанцій дозволить
розблокувати видачу потужності трьох ТЕС у регіоні, зменшити втрати електроенергії на
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передачу, покращити надійність енергопостачання не тільки споживачів Донецької та
Луганської областей, а й споживачів прилеглих регіонів.
Відновлення та розбудова системи розподілення електроенергії дозволить поліпшити
надійність електропостачання споживачів та знизити тривалість перерв в електропостачанні.
Це має позитивно вплинути на інвестиції компаній, вимогливих до якості та стабільності
енергопостачання, особливо це стосується висококатегорійних промислових підприємств.
Поява нових компаній-споживачів, своєю чергою, приведе до зниження витрат на розподіл
електроенергії, яка зараз є однією з найвищих у країні.
Модернізація системи передачі може бути профінансована за рахунок інвестиційної програми
Укренерго, кредитних коштів KfW, ЄІБ, ЄБРР, МБРР. Модернізація системи розподілення
фінансується за рахунок інвестиційної програми операторів.
Реалізація інвестиційних програм енергокомпаній регіону у повному обсязі впродовж 20212025 рр. дозволить усунути чинні проблеми з електропостачанням споживачів. Потенційний
ефект від будівництва нових та реконструкції наявних об’єктів енергоінфраструктури в
заявлених учасниками ринку обсягах (еквівалентних 0,7-3,2% ВРП обох областей) може
додати 0,1-0,2% приросту ВРП з урахуванням мультиплікаційних ефектів. Це має позитивно
вплинути на інвестиції компаній, вимогливих до якості та стабільності енергопостачання,
особливо це стосується висококатегорійних промислових підприємств.
Нормативна база
•

Бюджетний кодекс України;

•

Податковий кодекс України;

•

Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13.04.2017 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №263 від 07.05.2015 року «Про особливості
регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження».

Юридичні ризики
Відсутність досвіду роботи системи у новому для сектору механізмі RAB-тарифів33, що діятиме
з 2021 року.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Безпосереднього впливу на військово-політичні ризики не передбачається. У тарифному
регулюванні НКРЕКП та політиці щодо інвестицій доцільно було би врахувати бажане
зменшення залежності від постачань вугілля з Російської Федерації – через ризик, по-перше,
перебоїв у постачанні, по-друге, через ризик використання таких постачань для політичного
тиску. Якщо через зростання інвестиційної компоненти тарифу буде підвищено вартість
розподілу електроенергії для громадян, це може стати одним із приводів тиску на соціальнополітичну стабільність у регіоні і потребуватиме окремої комунікації. Також варто брати до
уваги можливість використання цієї теми на внутрішньополітичній арені «проросійськими»
політичними силами.

33

https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2020/lystopad/25.11.2020/p26_25-11-20.pdf
56

This project was funded with UK Aid from the UK Government

Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом запропоновані заходи є ґендерно нейтральними. Очікуване поліпшення надійності
електропостачання споживачів через відновлення та розбудову системи розподілення
електроенергії може сприяти зменшенню соціальної ізоляції та зростанню економічної
активності населення, яке проживає на територіях, що нині не мають безперебійного
електропостачання. Наприклад, відновлення пошкодженого обладнання та ліквідація вузьких
місць у передачі електроенергії в комбінації зі страхуванням військово-політичних ризиків,
програмами підтримки підприємництва та забезпеченням всеосяжного доступу до
широкосмугового інтернету може дати поштовх до розвитку дистанційної самозайнятості або
створення мікропідприємств особами з обмеженими можливостями, жінками з малими дітьми,
молоддю та іншими вразливими категоріями.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

4.2.

Стимулювання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел

Завдання: збільшення до 13% у 2030 році частки електроенергії, що виробляється із
відновлюваних джерел.
Збільшити частку відновлюваної енергетики Україна має з екологічних міркувань та згідно із
міжнародними договорами. Рекомендований спосіб – через надання негрошових преференцій
на підтримку виробництва електроенергії із відновлюваних джерел енергії у Донецькій та
Луганській областях шляхом першочергового пропонування квот на будівництво
електростанцій на території Донецької та Луганської областей.
Україна відмовилася від підтримки нових проектів відновлюваної енергетики за принципом
фіксованого тарифу та мігрує до ринкових механізмів ціноутворення, що базуються на
аукціонах, на яких держава виставляє лоти в межах річної визначеної квоти підтримки.
Донецька область має регіони з достатнім потенціалом вітру та сонця, але низька інвестиційна
привабливість Донецької та Луганської областей через збройну агресію РФ зменшує
зацікавленість інвесторів у будівництві нових проектів та сповільнює їх розвиток в регіоні.
Надання преференцій на будівництво ВДЕ-проектів шляхом розподілення передусім квот на
приєднання об’єктів, розташованих на території Донецької та Луганської областей, дозволить
залучити інвесторів у регіони, які б були проігноровані в іншому разі.

57

This project was funded with UK Aid from the UK Government

Рисунок 4. Встановлена потужність об’єктів альтернативної електроенергетики
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

862 925 942

4

6

335 372 375 395 420
205 274 281
148
107
12 19 30 37 41 52 82 103

1155

553

Джерело: НКРЕКП

Для компенсації зростання частки ВДЕ варто розглянути будівництво високоманеврових
газових потужностей на існуючих майданчиках ТЕС та компресорних станцій «Оператор ГТС
України» на території Донецької та Луганської областей. Для інтеграції відновлюваних джерел
енергії в прогнозних обсягах в масштабі України загалом потрібно будівництво 2ГВт
високоманеврових потужностей та близько 2 ГВт систем акумулювання електроенергії.
Використання існуючих майданчиків ТЕС та компресорних станцій дозволить зекономити до
30 відсотків на початкових інвестиційних витратах на інфраструктурі постачання газу та видачі
електричної потужності в мережу. Надання пріоритету будівництву таких потужностей на
існуючих майданчиках ТЕС та компресорних станцій Донецької та Луганської областей
дозволить зняти обмеження на розвиток відновлюваних джерел.
Оцінка економічного впливу
Розвиток відновлюваної енергетики у регіоні матиме позитивний вплив на соціальноекономічний розвиток у середньо- та довгостроковій перспективі через збільшення інвестицій
та поліпшення якості довкілля та якості життя людей. Для того щоб досягти цільового
показника генерації електроенергії з відновлюваних джерел на рівні 13% до 2030 року,
потрібно проінвестувати у додаткові потужності 300-330 MВт, вартість яких оцінюється у 400
млн дол. США34. Якщо припустити щорічні капіталовкладення у будівництво вітрогенеруючих
потужностей на рівні 40 млн дол. США, то можна очікувати щорічного приросту капітальних
інвестицій до 3% на етапі будівництва. Довгостроковий вплив збільшення частки
відновлюваної електроенергетики на показники соціально-економічного розвитку регіону
складно оцінити кількісно за браком спостережень за діяльністю такого виробництва в умовах
регіону.
Нормативна база
•
•
•

34

Закон України «Про ринок електричної енергії» №2019-VIII від 13.04.2017 року;
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» №555-IV від 20.02.2003 року;
Закон України «Про енергозбереження» від 1 липня 1994 року № 74/94-ВР;
Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії»;

За припущення, що додаткові потужності будуть вітровими електростанціями (ВЕС).
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•

•

•
•
•
•

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов
підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від
21.07.2020 № 810-IX;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов
підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» від 21
липня 2020 року № 810-IX;
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця» №1471;
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Правил ринку «на добу наперед» та
внутрішньодобового ринку» №308;
Постанова НКРЕКП «Про затвердження правил ринку» від 14.03.2018 №307;
Постанова КМУ «Про утворення державних підприємств "Гарантований покупець" та
"Оператор ринку"» від 17.04.2019 №324.

Юридичні ризики
Юридичні ризики у подальшому будуть пов’язані передусім із тарифом на «зелену»
електроенергію та непередбачуваними змінами державної політики.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Впливу ініціативи на військово-політичні ризики не передбачається. Якщо через зростання
частки ВДЕ буде підвищено тарифи на електроенергію, це може стати одним із приводів тиску
на соціально-політичну стабільність у регіоні і потребуватиме окремої комунікації.
Також варто брати до уваги можливість використання цієї теми на внутрішньополітичній арені
«проросійськими» та опозиційними політичними силами задля отримання електоральних
переваг чи розхитування стабільності в регіоні.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Надання негрошових преференцій на підтримку виробництва електроенергії із відновлюваних
джерел енергії у Донецькій та Луганській областях не має суттєвого впливу на ґендерну
рівність та соціальну інклюзію вразливих груп. Якщо електроенергія, що виробляється із
відновлюваних джерел, витіснятиме електроенергію з викопного палива, у дуже
довгостроковій перспективі від такого заходу може виграти населення та економіка регіону
через поступове покращення стану здоров'я, підвищення продуктивності праці і збільшення
тривалості здорового життя.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального
реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

4.3.

Трансформація вугільних регіонів та пом’якшення її соціальних наслідків

Завдання: провести справедливу трансформацію вугільних регіонів до 2030 року,
забезпечивши модернізацію прибуткових шахт, приватизацію або екологічне закриття решти
шахт та соціальну реконверсію мономіст.
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Вугільна галузь переживає затяжну кризу, зумовлену комбінацією таких факторів: складні
гірнично-геологічні умови видобутку та застаріле обладнання, що призводить до
неконтрольованого зростання собівартості видобутку; паралельний процес падіння попиту на
вугілля через бурхливий розвиток відновлюваної енергетики. Залучення сторонніх інвесторів
у видобування вугілля стає дедалі складнішим через світові тренди інвестування у технології
з малим вуглецевим слідом. Стрімке зростання обсягів електроенергії, що виробляється із
відновлюваних джерел енергії у 2019-2020 роках, вже призвело до падіння виробництва
електроенергії на теплових електростанціях на 17% за останні два роки та пропорційного
падіння попиту на енергетичне вугілля. За умови подальшого зростання частки відновлюваних
джерел енергії важливість підтримання видобування вугілля на державних шахтах для цілей
енергетичної незалежності знижується, що дає змогу ліквідувати збиткові державні шахти без
втрати надійності енергопостачання.
Виробленням пріоритетів трансформації вугільних регіонів займається Координаційний центр
під головуванням прем’єр-міністра. Відповідну концепцію розробляє Міністерство розвитку
громад та територій України, обравши за прикладом європейських країн модель «справедлива
трансформація», яка, за попередніми оцінками, триватиме до 2030 року. Існує також
Енергетична стратегія України на період до 2035 року, прийнята у 2017 році, та Державна
стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки, положення яких щодо реструктуризації
вугільної промисловості може уточнювати концепція.
У рамках цієї стратегії потрібно оцінити перспективи попиту на вугілля з урахуванням
прогнозної частки теплової генерації та попиту із боку інших споживачів, провести фінансовий
та технологічний аудит шахт, оцінити перспективність, класифікувати їх на такі, що підлягають
закриттю, приватизації чи модернізації, та реалізувати обраний шлях для кожної шахти в
рамках комплексного плану трансформації, сформованого за роками.
Пом’якшення соціальних наслідків (соціальної реконверсії) в рамках проектів з трансформації
вугільних мономіст варто провести через диверсифікацію, за можливості, економік
шахтарських міст або перегляд оптимального розміщення людських та виробничих ресурсів
на територіях. Комплекс заходів з пом’якшення соціальних наслідків має бути поетапним,
базуватися на широкому соціальному діалозі та включати синхронізацію закриття шахт із
відкриттям індустріальних парків чи запуском видобутку природного газу на Юзівській ділянці,
розробку проектів видобутку метану з вугільних пластів, де потенційно можуть бути створені
робочі місця для колишніх шахтарів. Частина робочих місць залишиться на шахтах через те,
що їх потрібно буде підтримувати в екологічно безпечному стані. Світова практика показує, що
навчання підприємництву або перенавчання шахтарів на інші спеціальності малоефективне,
якщо воно не передбачає важкої та високооплачуваної фізичної праці, а проводити
опитування та комунікацію варто за виробничою вертикаллю.
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Рисунок 5. Собівартість та ціна реалізації вугілля на державних шахтах за 10 міс. 2020 року
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Оцінка економічного впливу
Трансформація вугільної галузі на контрольованих територіях Донецької та Луганської
областей матиме значний економічний вплив та потребуватиме значних інвестиційних
ресурсів. Для того щоб кількісно оцінити вплив реформи вугільної галузі на регіональні
показники соціально-економічного розвитку, потрібно мати чітке уявлення про комплекс
заходів із реструктуризації шахт та послідовність їх проведення. Реалізація пілотних проектів
трансформації економік шахтарських міст є доцільною для того, щоб мати можливість оцінити
наслідки та можливості масштабування таких трансформацій на решті територій.
У довгостроковій перспективі реструктуризація вугільної галузі матиме відчутний фіскальний
ефект, оскільки дозволить переорієнтувати вугільні дотації на більш нагальні потреби. Станом
на 2020 рік загальна заборгованість державних вугільних шахт по всій Україні перевищувала
1 млрд доларів США, а держава компенсувала близько 1000 грн збитків на кожну тонну
видобутої продукції, що в сумі дає близько 4 млрд грн у річному еквіваленті. Збитковість
видобутку призводить до неможливості вчасно розраховуватися з постачальниками,
інвестувати в розвиток виробництва, а світова увага до декарбонізації економіки робить
залучення зовнішніх інвестицій у вуглевидобування складним, якщо не неможливим.
Трансформація вугільних регіонів дозволить знизити навантаження на бюджет, а також усуне
хибні економічні сигнали, які дозволяють видобувати та використовувати вугілля для
виробництва електроенергії тільки за державної підтримки. Це дозволить поліпшити екологію
регіону та збільшити частку альтернативної енергетики.
Синхронізація заходів трансформації вугільної галузі з іншими ініціативами, передбаченими
цим документом, дозволить пом’якшити соціальні наслідки закриття шахт та частково зняти
соціальну напруженість у районах, на території яких розташовані державні шахти. Наразі на
вугільних шахтах Донецької та Луганської областей працює 28 тис. працівників, тобто близько
3% всього зайнятого населення регіону.
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Процес трансформації міст та ліквідації шахт є надзвичайно витратним да довготривалим
процесом, який вимагає фінансування із державного бюджету, обласних та міських бюджетів,
за кредитні кошти та кошти донорів.
Фінансування також частково може бути здійснене за рахунок коштів ЄС на програми
декарбонізації економіки.
Нормативна база
•

•
•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р «Про
схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність”»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 року «Про
схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей».

Юридичні ризики
Нормативне регулювання цього питання практично відсутнє. Розпорядження Кабінету
Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 «Про схвалення Концепції економічного розвитку
Донецької та Луганської областей» визначає основними пріоритетами розвитку регіону такі
питання:
•

•
•

•

трансформація вугільної галузі Донецької та Луганської областей, зокрема шляхом
створення енергетичних індустріальних парків на базі окремих державних вугільних
шахт за участю міжнародних енергетичних корпорацій;
технічне переоснащення та модернізація шахт, зокрема систем вентиляції і дегазації
шахт для забезпечення безпеки гірників;
реалізація комплексних програм та проектів трансформації вугільних регіонів, які
сприятимуть диверсифікації економіки шахтарських монофункціональних міст, та
заходів щодо пом’якшення негативних соціально-економічних наслідків у разі закриття
вугледобувних та вуглепереробних підприємств;
впровадження інноваційних рішень у сфері видобутку вугілля на перспективних шахтах,
використання супутніх ресурсів, зокрема шахтного газу метану, технології підземної
газифікації вугілля, шахтних вод.

Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної програми
трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року, що розроблений Кабінетом
Міністрів України»:
•
•

визначає конкретні території, де мають відбутись трансформаційні процеси;
окреслює основні напрямки, які стануть основою дорожньої карти з трансформації
вугільних територій та Національної програми трансформації вугільних територій до
2030 року. Це стимулювання економіки територій, зайнятості населення та створення
додаткових робочих місць і комфортного середовища, розвитку міст, екологічного
компоненту розвитку територій у результаті зменшення видобутку вугілля.

Для реалізації Концепції у 2021 році планується розроблення та затвердження Державної
програми трансформації вугільних регіонів України до 2030 року та плану заходів до неї з
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проектами, які мають бути реалізовані в конкретних громадах і містах за рахунок, зокрема,
державних інвестицій.
Разом із тим нині питання трансформації вугільних територій не має законодавчого
регулювання. Є глобальне бачення проблеми, але немає конкретних кроків (та їх
законодавчого врегулювання) щодо реалізації пріоритетів, закріплених у зазначених
концепціях, а також в Розпорядженнях Кабінету Міністрів України №605-р від 18 серпня 2017
року «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека,
енергоефективність, конкурентоспроможність”» та №695 від 05 серпня 2020 року «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки». Без чіткого
правового поля, яке б регулювало зазначене питання, не може бути реалізована жодна із
ініціатив із трансформації вугільного регіону.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Реалізація цієї ініціативи є вкрай важливою і водночас вкрай чутливою для військовополітичної ситуації. Традиційно Луганську та Донецьку області зображали як «шахтарський
край», а спробу закрити чи модернізувати шахти на цій території обов’язково будуть
використовувати російські медіа для викривлення інформації щодо ініціативи, подавати як
інформацію про знищення населених пунктів і неповагу до праці людей. Це означає, що має
бути якісно розроблена комунікація, що передбачає організацію ефективних та спроможних
команд органів місцевого самоврядування/ військово-цивільних адміністрацій на місцях, їх
навчання основам стратегічних та кризових комунікацій.
Нелояльність населення, особливо в мономістах, розташованих поблизу лінії розмежування,
може негативно відбиватися на безпековій ситуації і впливати на ставлення до українських
військовослужбовців та представників місцевої влади.
Також варто брати до уваги можливість використання цієї теми на внутрішньополітичній арені
«проросійськими» та опозиційними політичними силами, а також депутатамимажоритарниками з районів, яких торкнеться ініціатива, задля отримання електоральних
переваг та/чи розхитування стабільності в регіоні. Це може призвести до залучення робітників
шахт до страйків, протестів та інших організованих видів спротиву. З експертних інтерв’ю
випливає, що важливою цільовою аудиторією комунікацій мають бути бригадири та інше
керівництво середньої ланки як беззаперечні лідери думок серед шахтарів.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Закриття збиткових державних шахт без системи ефективних заходів із пом’якшення
соціальних наслідків може призвести до появи нової категорії соціально вразливих осіб –
чоловіків, які все трудове життя пропрацювали на шахті, не мають достатнього страхового
стажу для виходу на пенсію і не бажають (або не мають можливості) опановувати іншу
професію або ж їздити на роботу у віддалені населені пункти з прибутковими шахтами. Через
зростання рівня безробіття серед чоловіків-шахтарів ґендерний розрив в оплаті праці та
зайнятості у Донецькій та Луганській областях може скоротитися, але від цього не виграють
ані жінки, ані чоловіки, які проживають у шахтарських містах та поблизу них. Окремо стоїть
питання зайнятості, соціального забезпечення та доступу до медичних послуг звільнених
через закриття вугледобувних підприємств шахтарів, які мають серйозні професійні
захворювання.
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Оцінка корупційних ризиків
На даному етапі неможливо оцінити корупційні ризики, які виникатимуть під час розробки та
впровадження заходів, спрямованих на справедливу трансформацію вугільних регіонів.

4.4.

Запуск видобутку природного газу на Юзівській ділянці у Донецькій
області та видобуток метану з шахтних пластів

Завдання: спростити початок розробки газу на Юзівській ділянці.
Юзівська ділянка є однією з найбільших нафтогазових ділянок в Україні, її площа становить 7
886 км2. Вона розташована на території Донецької та Харківської областей. За оцінками
«Надра України», потенціал ділянки перевищує 3 трлн м3 газу та передбачає видобуток від 10
до 20 млрд м3 на рік. У 2012 році право на розробку ділянки отримав Royal Dutch Shell, але з
початком збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях інвестор залишив проєкт.
У 2020 році ділянка надана НАК «Нафтогаз України» для подальшої розвідки та видобування
вуглеводнів. Наразі потрібно активно діяти, щоб прибрати бар’єри до початку видобутку та
якнайшвидше забезпечити початок розробки, по суті, віддзеркалюючи планований процес
підтримки проектів із значними інвестиціями, який було закладено в ідеологію відповідного
закону та ініціативи 1.4. цієї стратегії. Це включає підписаний фінансовий план компанії,
отриманий дозвіл АМКУ (справа про концентрацію № 128-25/17-20-ЕК) та ін.
Додатково до розробки газу ущільнених пластів доцільним є також аналіз можливостей
видобутку метану вугільних пластів, який є технологічно схожим. Ресурси метану на вугільних
шахтах складають близько 500 млрд м3, а у бокових породах – до 2 трлн кубометрів35. В Україні
видобуток такого газу ускладнений високою щільністю та низькою пористістю вугільних
пластів, що вимагає застосування сучасних технологій інтенсифікації видобутку. На практиці
технологія застосовувалася компанією ДТЕК, її експерти не прогнозують великого масштабу
такого видобутку на своїх шахтах.
Оцінка економічного впливу
Економічний ефект від реалізації ініціативи є потенційно значним не лише для розвитку
регіону, а й для країни загалом, оскільки оціночні обсяги щорічного видобутку газу співставні
із фактичним видобутком газу в масштабах країни. Кількісна оцінка впливу на показники
економічного розвитку регіону потребує вартісних оцінок інвестицій у розробку покладів газу
та інфраструктуру видобутку, зберігання та розподілу газу на території регіону. Ініціатива не
потребує витрат державного чи місцевих бюджетів; роботи з пошуку та видобування
вуглеводнів на території Юзівської площі будуть профінансовані НАК «Нафтогаз України».
Нормативна база
•

Кодекс України про надра;

•

Закон України «Про нафту і газ»;

•

Закон України «Про угоди про розподіл продукції»;

•

Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями»;

35

Рудько Г.І., Бондар О.І. Геологічні та екологічні аспекти газу метану вугільних родовищ.
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•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р «Про схвалення
Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність,
конкурентоспроможність”»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 року «Про схвалення
Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей».

Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Існує можливість використання теми сланцевого газу на внутрішньополітичній арені
«проросійськими» політичними силами, оскільки це питання дуже чутливе для мешканців
регіону.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Запуск видобутку природного газу на Юзівській ділянці у Донецькій області не має суттєвого
впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію вразливих груп у короткостроковій
перспективі. У довгостроковій перспективі, можливо, це призведе до зростання ґендерної
нерівності, адже у газовидобувній промисловості зайняті переважно чоловіки. Однак, якщо
такий запуск буде супроводжувати закриття збиткових шахт, то це дозволить частково
нівелювати негативні соціальні наслідки для шахтарів та їх родин.
Оцінка корупційних ризиків
Появи нових специфічних корупційних ризиків не передбачається. Управління корупційними
ризиками має здійснюватися в рамках звичайної діяльності НАК «Нафтогаз України».
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5. Транспортна інфраструктура
Завдання: забезпечення транспортної інфраструктурної мережі, необхідної для розвитку
регіону та здешевлення і спрощення логістики.
Таблиця 6. Стратегічний індикатор за напрямком: вантажооборот автомобільного та
залізничного транспорту, тис. ткм/1000 осіб
Показник

Поточний стан 2019

Бачення 2030

Донецька
область

Луганська
область

Середнє
Україні36

Вантажооборот
автомобільного
та
залізничного
транспорту,
тис. ткм/1000 осіб

1872,9

410.7

Кількість
пасажирів,
перевезених
автомобільним
транспортом, пас./1000 осіб

41 898

Кількість
пасажирів,
відправлених залізничним
транспортом, пас./1000 осіб

2517.2

Сумарний
обсяг
перевезень
авіаційним
транспортом Донецької і
Луганської областей, тис.
пасажирів

-

по

Донецька
область.

Луганська
область

5368.8

≥3000

≥1000

7 603

42 943.8

Не
нижчий
середнього по
Україні
показник

≥12000

1480.7

3683.4

Не нижчий від середнього по
Україні показника

43437

≥400

Джерело: Міністерство громад і територій України, Державна служба статистики, АТ «Укрзалізниця», Державна авіаційна
служба

5.1.

Відновлення автошляхів регіону, створення автомобільного коридору
«Маріуполь – Сєвєродонецьк», ліквідація «вузьких місць» в аграрній
логістиці

Завдання: забезпечення автомобільної мережі, необхідної для розвитку регіону та
здешевлення і спрощення логістики.
Відповідно до проведених інтерв’ю з зацікавленими сторонами та матеріалів стратегій
областей до 2027 року, пріоритетними об’єктами дорожньої інфраструктури, що потребують
будівництва/відновлення, є:
•

Будівництво швидкісної автодороги категорії 1Б (4 смуги руху, розділювальна смуга 3
м, основна розрахункова швидкість руху 110 км/год.), що поєднає Маріуполь з
Сєвєродонецьком через Краматорськ, та оновлення існуючих паралельних маршрутів
(305 км через Курахове, 330 км через Велику Новосілку);

36

Для авіаційного транспорту – показники для аеропорту Запоріжжя, 2019

37

Бенчмарк – аеропорт Запоріжжя
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•
•

•

•

Будівництво автодороги, що з’єднає Маріуполь з Бердянськом через Урзуф (близько
70 км);
Капітальний ремонт найважливіших ділянок, зокрема в найбільших агломераціях.
Наприклад:
o Капітальний ремонт ділянки автодороги Маріуполь-Сартана-Чермалик (близько
16 км);
Оновлення 183 км автошляхів Луганської області за рахунок кредитної угоди «Східна
Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)», зокрема капітальний
і поточний середній ремонти ділянок автошляхів: Чугуїв-Мілове, ДеминоОлександрівка-Сватове-Лисичанськ-Луганськ, Танюшівка-Старобільськ-Бахмут тощо;
Відновлення пошкоджених мостів та шляхопроводів: із загальної кількості мостів та
шляхопроводів (а це 425 одиниць), 56 споруд (13%) мають обмежену несучу
спроможність або перебувають в аварійному стані38. Із них 9 споруд (частково
відновлені або не відновлені) перебувають на балансі Донецької залізниці.

Територіальний принцип
Заходи впроваджуватимуться на всій території Донецької і Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Відновлення дорожньої інфраструктури контрольованих районів Донецької та Луганської
областей є передумовою ефективної та дешевої логістики продукції сільського господарства,
сільськогосподарської техніки та працівників під час польових робіт. З точки зору пасажирських
перевезень, відновлення автошляхів і створення автомобільного коридору з півночі на південь
регіону сприятиме вищій мобільності робочої сили та збільшенню туристичного потенціалу.
Загалом ініціатива сприятиме зменшенню витрат часових, фінансових і енергетичних ресурсів
під час перевезень та, відповідно, вивільненню ресурсу на розвиток економіки регіону.
З урахуванням витрат на ремонт різної категорії доріг (за інформацією публічного модуля
аналітики «Прозора інфраструктура») та припущень щодо локалізації закупівель і
мультиплікаційних ефектів будівництва на суміжні галузі, індикативний обсяг витрат на
пріоритетні проекти автодорожньої інфраструктури регіону складає 19,2 млрд грн, що
еквівалентно 7,4% сукупного ВРП обох областей. Фінансування витрат на передбачені
ініціативою проекти здійснюватиметься як державним коштом, так і за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій та в межах проектів публічно-приватного партнерства.
Наразі ЄІБ затвердив виділення 100 млн євро для модернізації 183 км автомобільних доріг у
Луганській області у 2020 році.39
Реалізація запропонованих інвестиційних проектів у автодорожню інфраструктуру регіону
матиме значний економічний вплив як на етапі будівництва та ремонту, так і на етапі її
експлуатації у довгостроковій перспективі. Виходячи із сукупної оціночної вартості
запропонованих проектів та за припущення їх реалізації впродовж трьох років і з локалізацією
закупівель на рівні 35-50%, можна очікувати щорічний приріст ВРП на рівні 0,15% у Луганській
області та 0,4% у Донецькій області (за рахунок мультиплікаційних ефектів від будівництва на
суміжні галузі). Поліпшення транспортної інфраструктури матиме позитивний вплив на
економічний розвиток регіону у довгостроковій перспективі, втім, кількісна оцінка

38

За даними Міністерства громад і територій України, станом на 1 січня 2020 року

39

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-ta-yeib-pidpisali-ugodi-na-zagalnu-sumu-640-mln-yevro
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довгострокових ефектів від реалізації інфраструктурних інвестицій на даному етапі потребує
більш глибокого аналізу.
Нормативна база
•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №430-2018-р «Про схвалення Національної
транспортної стратегії України на період до 2030 року»40;

•

Закон України № 1764-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо
реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування»41;

•

Закони про Державний бюджет України (щорічно)42;

•

Закон України 1562-XII «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 року «Про схвалення
Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей».

Юридичні ризики
Ризики можуть виникнути на етапі відведення землі для будівництва нових автомобільних
шляхів.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Покращення транспортної інфраструктури сприятиме мобільності та посиленню зв’язків як
населення Луганської та Донецької області з рештою регіонів України, так і збільшенню
відвідування цих областей з метою ведення бізнесу й туризму, що сприяє руйнуванню
стереотипів та національній єдності. Також покращення транспортної інфраструктури
всередині регіонів буде посилювати проникнення соціальних, культурних та освітніх ініціатив
в населені пункти, віддалені від великих міст (Краматорська, Сєвєродонецька, Маріуполя
тощо).
Покращення транспортної інфраструктури сприяє покращенню ситуації із цивільним захистом.
Можна навести приклад пожеж влітку та восени 2020 року в Луганській області, де через
зруйновану інфраструктуру часто було важко оперативно дістатися до населених пунктів,
охоплених полум’ям. Також, відновлення інфраструктури сприяє більшій мобільності
військових, що вкрай важливо для забезпечення безпеки в разі загострення ситуації.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Дослідження Світового банку у деяких країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною
економікою (зокрема, у Молдові43) показують, що розвиток транспортної інфраструктури може
сприяти зменшенню бідності та більшій соціальній інклюзії населення через дію п’яти
ключових механізмів: (1) зниження транспортних витрат (включаючи витрати часу), що сприяє
розвитку торгівлі та структурним змінам у місцевій економіці, створює ефекти агломерації та

40

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

41

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-19#Text

42

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text

43

Moldova Poverty Assessment 2016, стор. 21-24
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підвищує продуктивність праці; (2) покращення доступу до факторів виробництва і готової
продукції, ринку праці та медичних й освітніх послуг, особливо у віддалених та сільських
районах, що сприяє соціальній інклюзії та забезпечує кращу відповідність навичкам та
потребам людей; (3) зниження цін на товари й послуги; (4) створення робочих місць у
будівництві та технічному обслуговуванні доріг та у секторі громадського і приватного
транспорту; (5) покращення сполучення між регіонами та секторами та, як наслідок,
пожвавлення трудової мобільності та підвищення продуктивності.
Заходи, спрямовані на відновлення і подальший розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури Донецької та Луганської областей, є одними з ключових заходів, які
сприятимуть соціальній інклюзії населення у цьому регіоні. Але є ризики, що такі заходи
можуть принести вигоду не найбіднішим і найуразливішим верствам населення, а тим, хто має
кращий доступ до ресурсів, може швидко адаптуватися до змін та скористатися новими
можливостями. Тому разом з розвитком мережі автомобільних доріг потрібно подбати про
забезпечення доступності транспорту та об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури для
людей з обмеженими можливостями, осіб похилого віку та батьків з малими дітьми (у дитячих
візках), а також про поширення інформації про нові можливості навчання чи зайнятості,
отримання якісних медичних, соціальних, фінансових та інших послуг у населених пунктах з
налагодженим транспортним сполученням.
Оцінка корупційних ризиків
Появи нових специфічних корупційних ризиків не передбачається. Управління корупційними
ризиками має здійснюватися в рамках звичайної діяльності Укравтодору.

5.2.

Будівництво та модернізація ключових гілок залізниці у Луганській та
Донецькій областях

Завдання: забезпечення залізничної мережі, необхідної для розвитку регіону та здешевлення
і спрощення логістики.
Заходами, що дозволять виконати це завдання, є (в порядку пріоритетності):
(А) будівництво залізничної перетинки між гілками Попасна – Сватове – Куп’янськ та
Кіндрашівська-Нова – Старобільськ – Лантратівка;
(Б) електрифікація і модернізація залізничної гілки Запоріжжя – Пологи – Комиш-ЗоряВолноваха;
(В) електрифікація гілки Сіверськ – Лисичанськ;
(Г) будівництво гілки Курахове – Південнодонбаська.
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Рисунок 6. Схема пропонованих залізничних ліній

А) Будівництво залізничної перетинки між гілками Попасна – Сватове – Куп’янськ та
Кіндрашівська-Нова – Старобільськ – Лантратівка.
До складу колії Кіндрашівська-Нова – Лантратівка входять залізничні станції Новий Айдар та
Старобільськ з достатньо розвиненою інфраструктурою, придатні до стикування з новою
гілкою. На колії Попасна – Сватове – Куп’янськ цим критеріям відповідають станції Рубіжне та
Сватове.
Варіанти проходження гілки (за даними ОДА):
•

Новий Айдар – Рубіжне (близько 43 км),

•

Старобільськ – Сватове (близько 62 км),

•

Рубіжне – Старобільськ (близько 59 км).
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Вигоди
•

Безперешкодна доставка вугілля залізницею на Луганську ТЕС з підконтрольної Україні
території, як наслідок – зменшення енергетичної залежності від Росії (для доставки 3 тис.
т вугілля на добу потрібно завантажити 50 піввагонів);

•

Зменшення споживання імпортованого природного газу та перспектива заміщення газу та
антрациту вугіллям газової групи у обсязі до 1 Мт, що добувається в Україні;

•

Підвищення надійності енергопостачання півдня Луганської області;

•

Впровадження нових маршрутів, якими зможуть скористатися мешканці регіону, у тому
числі ВПО та громадяни України з непідконтрольних територій;

•

Зменшення транспортних витрат місцевих товаровиробників;

•

Зниження навантаження на мережу автомобільних доріг загального користування;

•

Відновлення транзитного потенціалу регіону і підвищення транзитного рейтингу держави;

•

Поштовх для розвитку міст (зокрема, Старобільська як центру місцевого економічного
розвитку в сільськогосподарському субрегіоні).

У довгостроковій перспективі можливе створення в регіоні «поясу урбанізації» у Кремінському
і Попаснянському районах. У межах цієї зони може відбуватися формування промислових
вузлів, які продовжать Лисичансько-Рубіжанську агломерацію.
Б) Електрифікація і модернізація залізничної гілки Запоріжжя – Пологи – Комиш-Зоря
– Волноваха.
Головний коридор, що пов’язує місто Маріуполь з рештою регіонів України, це Запоріжжя –
Пологи – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь. Його довжина складає приблизно 320 км.
Його ділянки перебувають у різному стані: електрифіковані і неелектрифіковані, одноколійні і
двоколійні. За попередні роки Укрзалізниця поліпшила ситуацію: збудувала другу колію
Волноваха – Комиш-Зоря і ввела в експлуатацію нову розв'язку ПК327 між Пологами і КомишЗорею. Стратегічний план УЗ передбачав електрифікацію цього маршруту. Разом з тим,
станом на 2020 рік пропускної здатності лінії достатньо для наявного вантажопотоку (49 пар
поїздів у 2019 році, з яких 42 – вантажних, 5 – пасажирських, 2 приміських).
Неелектрифікованою залишається ділянка довжиною близько 240 км. Тому нині через брак
пропускної здатності на одноколійних ділянках пасажирські поїзди далекого сполучення
пускають в об’їзд (на 27 км більше), втрачаючи, за даними Укрзалізниці, до 0,5 години44.
Пре-ТЕО підвищення пропускної спроможності та електрифікації залізниці Запоріжжя –
Маріуполь було підготовлено експертами проєкту технічної допомоги ЄС «Менеджмент циклу
інфраструктурного проекту» разом з представниками Придніпровської та Донецької філій ПАТ
«Укрзалізниця». Згідно з ним, витрати на електрифікацію та модернізацію складатимуть
близько 380 млн євро, що включає наступні компоненти: технічне переоснащення колії,
додаткові роз’їзди, бетонні опори контактної мережі, під’єднання лініями високої напруги до
енергосистеми; електрифікація залізничної лінії, встановлення підстанцій, контактної мережі
тощо (у відповідності до вимог TEN-T).45

44

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr_document?DOCUMENT_ID=206485&DOCUMENT_TYPE=2

45

https://www.railinsider.com.ua/viktor-dovgan-investycziyi-v-zaliznychnu-infrastrukturu-sposib-ekonomichnoyi-reintegracziyi-donbasu/
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Вигоди:
•

Скорочення часу для пасажирських залізничних перевезень на ділянці Запоріжжя –
Маріуполь на 1,5 години;

•

Зниження вартості вантажних перевезень по ділянці (через використання електровозної
тяги замість тепловозної)

•

Перспектива запуску високошвидкісного сполучення між Маріуполем і Запоріжжям.

•

Приведення технічного стану до високих стандартів у межах Транс’європейського
транспортного коридору (TEN-T).

В) Електрифікація ділянки Сіверськ – Лисичанськ
Для Луганської області важливо отримати швидке залізничне сполучення з Києвом, зокрема
для підвищення конкурентоздатності субрегіону в порівнянні з Донецькою областю, де таке
сполучення присутнє. Наразі тривалість поїздки з Лисичанська до Києва складає близько 16
годин. Електрифікація ділянки Сіверськ – Лисичанськ (близько 25 км) дозволить запустити рух
поїздів через Лозову і Слов’янськ замість Харкова.
Вигоди:
•

Скорочення часу поїздки із Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації до Києва;

•

Здешевлення вантажних перевезень на ділянці.

Г) Будівництво гілки Курахове – Південнодонбаська
У перспективі є можливість створення прямого залізничного сполучення між Маріуполем і
Краматорськом в обхід тимчасово окупованої території. Це передбачає будівництво нової
гілки між Кураховим і ст. Південнодонбаською довжиною близько 32 км.
Вигоди
•

Скорочення залізничного шляху між Краматорськом і Маріуполем на близько 200 км та
скорочення часу на транспортування вантажів та пасажирів на 1,5 години;

•

Перенесення частки вантажопотоку до Маріупольського морського порту з автодоріг на
залізницю, що подовжуватиме експлуатаційні строки автодоріг, скорочуватиме витрати на
пальне та забруднення атмосферного повітря від автотранспорту.

Територіальний принцип
Заходи впроваджуватимуться на всій території Донецької і Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Запропоновані інвестиційні проєкти у залізничну інфраструктуру є важливими елементами для
економічного розвитку регіону. Їх реалізація матиме значний економічний вплив як на етапі
будівництва, так і у довгостроковій перспективі – завдяки скороченню транспортних витрат
підприємств, вищій мобільності населення. Наприклад, за відсутності залізничного сполучення
у сільськогосподарських районах Луганської області додаткові витрати агровиробників
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складали близько 1,3 млрд грн у 2017 році46, тобто приблизно третину річних матеріальних
витрат агровиробників регіону.
Сукупна вартість запропонованих проектів складає 16,6 млрд грн, з яких 2,4 млрд грн припадає
на будівництво залізничної гілки у Луганській області. Станом на лютий 2021 року існує
домовленість про фінансування електрифікації залізничної гілки Сіверськ – Лисичанськ з
орієнтовною вартістю 300 млн грн через програму «Відновлення Донбасу» Європейського
інвестиційного банку. За припущення їх реалізації впродовж трьох-п’яти років та із
локалізацією закупівель на рівні не нижче 30-40% можна очікувати приросту ВРП на рівні
0,12% у Луганській області та 0,1% у Донецькій області.
Нормативна база
•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №430-2018-р «Про схвалення Національної
транспортної стратегії України на період до 2030 року»47;

•

Закон України №273/96-ВР «Про залізничний транспорт»48;

•

Наказ Міністерства інфраструктури України про «Розрахунок тарифів на перевезення
пасажирів залізничним транспортом»49;

•

Закони про Державний бюджет України (щорічно)50;

•

Фінансовий план АТ «Укрзалізниця» (щорічно);

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 року «Про схвалення
Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей».

Ініціатива є кроком до виконання євроінтеграційних зобов’язань України. Угода про Асоціацію
з ЄС передбачає, що Україна імплементує в сфері залізничних перевезень директиви та
регламенти Євросоюзу, зокрема такі:
•

Директива Ради 91/440/ЄЕС від 29.07.1991 року про розвиток залізниць Співтовариства –
з метою запровадження незалежності в управлінні та покращення фінансової ситуації (ст.
2,3,4,5 та 9), а також розподілу управлінням інфраструктурою та транспортними
операціями (ст. 6,7,8);

•

Директива Ради 95/18/ЄС від 19.06.1995 року про ліцензування залізничних підприємств –
запровадження ліцензій згідно з умовами, переліченими в статтях 1-13 та 15;

•

Директива 2001/14/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26.02.2001 року про
розділення пропускної здатності залізничної інфраструктури і стягнення зборів за
користування залізничною інфраструктурою;

•

Регламент (ЄС) 913/2010 Європейського Парламенту та Ради від 22.09.2010 року стосовно
Європейської залізничної мережі для конкурентоздатності вантажних перевезень;

46

За розрахунками Національного інституту стратегічних досліджень (2018)

47

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

48

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text

49

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-13

50

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
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•

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29.04.2004 року про безпеку
залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про розділення
пропускної здатності залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розділення
пропускної здатності залізничних інфраструктур, стягнення платежів за використання
залізничної інфраструктури, сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях);

•

Регламент (ЄС) 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23.10.2007 року про
громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом та
скасування Регламентів Ради (ЄЕС) 1191/69 та 1107/70.

Юридичні ризики
Ризики можуть виникнути на етапі відведення землі для будівництва залізничних шляхів.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива позитивно впливає на військово-політичну ситуацію. Покращення транспортної
інфраструктури сприятиме посиленню мобільності та зв’язків як населення Луганської та
Донецької області з рештою регіонів України, так і відвідуванню цих областей з метою ведення
бізнесу, туризму, що сприяє руйнуванню стереотипів та національній єдності. Також
покращення транспортної інфраструктури всередині регіонів буде посилювати проникнення
соціальних, культурних та освітніх ініціатив в населені пункти, віддалені від великих міст
(Краматорська, Сєвєродонецька, Маріуполя тощо).
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Як і у попередньому випадку (заходи, спрямовані на відновлення і подальший розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Донецької та Луганської областей),
будівництво та модернізація ключових гілок залізниці у Донецькій та Луганській областях може
сприяти ґендерній рівності та соціальній інклюзії населення у цьому регіоні, але за умови
забезпечення доступності залізничного транспорту та об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури для людей з обмеженими можливостями, осіб похилого віку та батьків з
малими дітьми (у дитячих візках). Проте потенційний виграш від даного заходу з точки зору
соціальної інклюзії є меншим порівняно з розвитком мережі автомобільних доріг, дорожньої
інфраструктури та наземного транспорту через значно менше покриття та більші проблеми з
доступністю для різних верств населення регіону.
Оцінка корупційних ризиків
Появи нових специфічних корупційних ризиків не передбачається. Управління корупційними
ризиками має здійснюватися в рамках звичайної діяльності Укрзалізниці.

5.3.

Реформа системи приміського залізничного сполучення

Завдання: підвищення рівня мобільності населення населених пунктів, що мають залізничне
сполучення з індустріальними центрами.
Основним аспектом модернізації має стати виконання функції замовника на місцеві залізничні
перевезення в регіоні (Донецька і Луганська області) обласними державними адміністраціями.
Така практика відповідатиме європейській моделі організації залізничного транспорту.
Система організації приміських залізничних перевезень є застарілою і не відповідає потребам
населення та залізниці у всій країні. Зокрема, мережа і розклад маршрутів, місткість і стан
поїздів часто не задовольняють вимог щодо достатності та якості.
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Подібний проект має бути запроваджений на Придніпровській залізниці за підтримки ЄІБ, але
з 2017 року виконана лише частина заходів.
Переваги Донецької і Луганської областей для цього пілотного проекту в тому, що система
військово-цивільних адміністрацій є більш централізованою, і тому компенсація за провезення
пільговиків та вартість квитків нижче від економічно обґрунтованого рівня зможе бути в
перспективі акумульована на регіональному рівні згідно з кращими практиками ЄС. Обласні
військово-цивільні адміністрації зможуть здійснювати замовлення перевезень у залізниці за
погодженим тарифом і (у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування) компенсувати
їх вартість, що не покривається доходами від продажу квитків. Наразі такі компенсації
здійснюються неузгоджено і складають, за оцінками Укрзалізниці, в середньому до 30% від
заявленого Укрзалізницею.
Одним із завдань реформи є напрацювання механізму сплати органами місцевого
самоврядування за надану залізницею послугу соціально важливих приміських перевезень,
що включатиме акумуляцію коштів на обласному рівні та відповідну передачу джерел
фінансування.
Реформа має передбачати інші важливі елементи, зокрема створення регіональної
залізничної пасажирської компанії з часткою в капіталі обласних адміністрацій, яка б за
підтримки міжнародних фінансових організацій здійснила оновлення рухомого складу, термін
експлуатації якого закінчується. Подібні елементи передбачені проектом модернізації
регіональних пасажирських перевезень на Придніпровській залізниці за підтримки ЄІБ
(реєстраційний номер контракту CC 9780-3).
Територіальний принцип
Заходи впроваджуватимуться на всій території Донецької і Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
•

Апробація нової моделі організації приміських перевезень для подальшого поширення на
всю територію України;

•

Визначення пріоритетних напрямків перевезень і створення цілісної моделі регіональної
мобільності в приміському сполученні для досягнення їх беззбитковості за рахунок
компенсації з обласних бюджетів;

•

Оновлення рухомого складу приміських електропоїздів та підвищення екологічної та
економічної ефективності перевезень.

Фінансування аналогічного проекту на Придніпровській залізниці здійснюється за рахунок
позики ЄІБ. Обсяг інвестицій у проект у Дніпропетровській і Запорізькій областях склав 100
млн євро (позика ЄІБ). Розрахунок для Донецької залізниці буде проведено відповідно до
даного проекту. Разом з тим, Донецька залізниця має в 4 рази менший від Придніпровської
пасажиропотік. Відповідно попередньо можна визначити витрати проекту у сумі близько 30
млн євро.
Витрати на покриття різниці між вартістю перевезень і доходів від вартості квитків мають
перейти від Укрзалізниці (крос-субсидіювання) і частково місцевих рад на рівень обласних
бюджетів за наявності джерел відповідного фінансування, які мають бути винайдені у
консультаціях із Мінфіном та обласними органами влади.
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Нормативна база
•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №430-2018-р «Про схвалення Національної
транспортної стратегії України на період до 2030 року»51;

•

Закон України №273/96-ВР «Про залізничний транспорт»52;

•

Закони про Державний бюджет України (щорічно)53;

•

Фінансовий план АТ «Укрзалізниця» (щорічно);

•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації».

Юридичні ризики
Питання стосуватиметься перегляду розподілу бюджетних видатків між бюджетами різних
рівнів та потребуватиме взаємодії різних сторін із протилежними інтересами.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива позитивно впливає на військово-політичну ситуацію. Покращення транспортної
інфраструктури сприятиме посиленню зв’язків та мобільності населення Луганської та
Донецької області, можливостям більше бачити позитивні зміни, які відбуваються в регіоні.
Також покращення транспортної інфраструктури всередині регіонів буде посилювати
проникнення соціальних, культурних та освітніх ініціатив в населені пункти, віддалені від
великих міст (Краматорська, Сєвєродонецька, Маріуполя тощо), покращить доступ до
адміністративних послуг тощо.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Модернізація системи приміського залізничного сполучення, так само як і заходи, спрямовані
на відновлення і подальший розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
Донецької та Луганської областей, є важливим заходом з потенційним позитивним ефектом
щодо соціальної інклюзії населення регіону.
Важливою передумовою є забезпечення доступності залізничного транспорту та об’єктів
інженерно-транспортної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями, осіб
похилого віку та батьків з малими дітьми (у дитячих візках), що може потребувати значних
додаткових витрат. В іншому випадку розвиток системи приміського залізничного сполучення,
навпаки, може призвести до поширення соціального виключення деяких вразливих категорій
населення і збільшення соціально-економічної нерівності.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків.

5.4.

Відновлення авіасполучення

Завдання: відновити цивільне авіасполучення з регіоном

51

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

52

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80#Text

53

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
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Проконсультувавшись з керівництвом АТО/ООС та спеціалістами з повітряної безпеки, слід
зробити вибір між аеропортами регіону та відновити пасажирське авіасполучення, насамперед
орієнтоване на національних перевізників.
Аеропорт в Маріуполі розташований ближче до лінії розмежування, в зоні впливу засобів
радіоелектронної боротьби Збройних Сил Російської Федерації, що створює загрози для
польотів авіації, проте цей аеропорт має вищий ступінь готовності.
Краматорський аеропорт потребує реконструкції приміщення та передислокації військових
частин, проте його розташування більш безпечне і дозволить запустити польоти швидше.
Разом з тим, аеродром розташований у зоні ураження з тимчасово окупованої території: у
2015-му Краматорськ і міський аеродром обстріляли з реактивних систем залпового вогню
«Смерч».
Аеропорт Бердянськ розташований найбільш віддалено від лінії розмежування, але потребує
найбільших інвестицій, у тому числі у транспортне сполучення з регіоном. Разом з тим, він, як
і решта альтернатив, розташований у 124-кілометровій зоні заборони польотів, що наразі
покриває території Донецької та Луганської областей повністю, а також частину території
Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей (Рисунок 7).
Також розглядається можливість будівництва нового аеропорту для Донецької і Луганської
областей. Локацію для такого об’єкту ще не визначено. Це найбільш затратний з точки зору
часу і організаційних витрат варіант, оскільки він потребуватиме виділення землі та
проектування «з нуля».
Таким чином, передусім, за умови зниження безпекових ризиків, доцільно відновити
пасажирське авіасполучення у більш безпечній для польотів локації.
Як зазначено в Діагностичному звіті, попит на пасажирське авіасполучення в регіоні був
обмежений рекреаційним туризмом місцевих мешканців (в основному літні чартери), а також
рейсами до Києва і Москви. Після 2014 року конфігурація ринку змінилася: авіасполучення з
Росією було припинено, натомість зросла частка лоукостерів до країн ЄС. Внаслідок пандемії
коронавірусу у 2020-2021 рр. ринок авіаперевезень стикнувся із масштабною кризою, яка може
призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі на українському ринку. Тому
відновлення авіасполучення із запуском внутрішніх рейсів може стати важливим не так з
економічної, як з політичної точки зору.
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Рисунок 7. Заборонені зони UKP36 на сході України та UKP35 над тимчасово окупованою
територією Автономної Республіки Крим

Джерело: Державна авіаційна служба України

Територіальний принцип
Будівництво чи відновлення аеропорту здійснюватиметься на підконтрольній території
Донецької чи Луганської області.
Оцінка економічного впливу
Відновлення авіасполучення в регіоні потребуватиме значних інвестицій, зокрема за рахунок
державних коштів та запуску страхування безпекових ризиків. Тому для оцінки доцільності цієї
ініціативи необхідний ретельний аналіз витрат та вигод, особливо з урахуванням чинної
динаміки населення регіону та пасажиропотоків, обтяжених не лише військово-політичними
ризиками, але й наслідками коронавірусної пандемії. Позитивом є те, що відновлення
пасажирського авіасполучення збільшуватиме інвестиційну привабливість регіону (зокрема,
для іноземних інвесторів), посилить розвиток туризму та змінить сприйняття регіону в
безпековому аспекті.
Витрати на відновлення і реконструкцію аеропортової інфраструктури оцінюються
виконавцями робіт на етапі складання проектно-кошторисної документації для окремих
заходів. Бенчмарком для аеропорту регіону можуть стати середні регіональні аеропорти
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Дніпропетровськ і Запоріжжя, пасажиропотік яких у 2019 році склав, відповідно, 339 тис. і 434
тис. пасажирів.
Наразі наявні такі оцінки вартості альтернатив:
o
o
o
o

Альтернатива 1: аеропорт Бердянськ, близько 122 млн дол. (3,5 млрд грн) 54;
Альтернатива 2: аеропорт Краматорськ, близько 35 млн дол. (1 млрд грн);
Альтернатива 3: аеропорт Маріуполь, близько 100 млн грн;
Альтернатива 4: побудова нового аеропорту (оцінка вартості проекту відсутня,
від 4-5 млрд грн).

Нормативна база
•
•
•
•
•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №430-2018-р «Про схвалення Національної
транспортної стратегії України на період до 2030 року»55;
Закони про Державний бюджет України56;
Положення про використання повітряного простору України;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1660-р від 23.12.2020 року «Про
схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей».

Юридичні ризики
Відповідно до резолюції Ради ІСАО (International Civil Aviation Organization), прийнятої на 210й сесії, Міжнародна організація цивільної авіації наполегливо рекомендувала державам
добровільно надавати власну загальнодоступну аеронавігаційну інформацію про ризики для
польотів цивільної авіації над зонами конфліктів або поблизу них для включення такої
інформації до бібліотеки посилань ICAO. Для відкриття для польотів забороненої зони UKP36
на сході України потрібно отримання гарантій безпеки на міжнародних майданчиках
(наприклад, «Нормандський формат») та проведення процедур у рамках ІСАО.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Наразі реалізація ініціативи ускладнена саме через високі безпекові ризики і непередбачувані
дії з боку окупаційних адміністрацій та підконтрольних ним незаконних збройних формувань.
Хоч ініціатива реалізується на підконтрольній українському уряду території Луганської та
Донецької областей, вона потребує обговорення і отримання гарантій безпеки на міжнародних
майданчиках (наприклад, «Нормандський формат»).
Необхідно врахувати переміщення військовослужбовців з територій аеропортів (часткове чи
повне
для
існуючих
аеропортів
Сєвєродонецька/Маріуполя/Краматорська)
для
запровадження цивільного авіаційного руху.

54

Попередні розрахунки, презентовані на форумі RE:think в Маріуполі http://www.wing.com.ua/content/view/23679/37/

55

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

56

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
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Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Відновлення і реконструкція аеропортової інфраструктури не має суттєвого впливу на
соціальну інклюзію чи виключення вразливих груп у короткостроковій перспективі. У
довгостроковій перспективі відновлення авіасполучення з регіоном, ймовірно, призведе до
зростання соціальної нерівності, адже від запровадженого заходу виграватимуть переважно
заможні люди і представники середнього класу.
Ґендерна нерівність може дещо зрости у короткостроковій перспективі, якщо до відновлення
аеропортової інфраструктури буде залучено більше чоловіків. Але подальше відновлення
роботи аеропортів та авіасполучення з іншими регіонами може створити нові можливості
зайнятості для жінок, сприяючи більшій ґендерній рівності.
Оцінка корупційних ризиків
Корупційні ризики можуть виникати в процесі вибору альтернативи для відновлення
авіасполучення (через зацікавленість органів місцевого самоврядування) та можливого
виділення землі. Інші ризики можуть бути зменшені з використанням наявних антикорупційних
інструментів.

5.5.

Розвиток Маріупольського морського порту

Завдання: досягнення рівня перевалки 2013 року за рахунок днопоглиблення та зміни
структури перевалки.
Стратегічним напрямком розвитку порту може стати диверсифікація вантажообороту – в тому
числі зернові та інші групи вантажів, окрім металу як найбільшої групи вантажів.
Важливим завданням для порту є днопоглиблення акваторії Азовського моря. Порт може
приймати судна з осадкою 8 м, але через інтенсивне замулення глибини зменшилися, що
негативно відбилося на його конкурентоздатності.
Територіальний принцип
Заходи впроваджуватимуться на території, в акваторії і навколо Маріупольського морського
торговельного порту.
Оцінка економічного впливу
•

Залучення суден з більшою осадкою;

•

Диверсифікація груп перевалки вантажів.

Орієнтовні витрати на днопоглиблення можуть скласти 500 млн грн57 й можуть бути
профінансовані коштом інвестиційної програми порту, зокрема за рахунок перерозподілу
частки прибутку, що йшла у державний бюджет.
Нормативна база
•

Закон «Про морські порти України»58;

Аналогічно днопоглибленню у 2019 році http://www.uspa.gov.ua/pres-tsentr/novini/novini-ampu/16713-ampu-ogolosila-tenderi-poprovedennyu-dnopogliblyuvalnikh-robit-v-portakh-mariupol-i-berdyansk?fbclid=IwAR10ZfM74G9J1r36_5TYZ3wUsMP1Dueic8e9zlyC4iXhuJDg06AhvTC3k4
57
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text
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•

Закон України «Про концесію»59;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України №548-р від 11.07.2013 року «Про затвердження
Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року».

Наразі існують «точкові» нормативні документи, які регулюють пріоритетні напрямки розвитку
морського порту Маріуполь, зокрема:
Розпорядження Кабінету Міністрів України №548-р від 11.07.2013 року «Про затвердження
Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року»60, в якому закріплені
пріоритетні заходи з реалізації Стратегії в короткостроковій (на п’ять років), середньостроковій
(на 10 років) та довгостроковій (на 25 років) перспективі;
Наказ ДП «Адміністрація морських портів України» №16 від 28.01.2014 (в редакції Наказу ДП
«Адміністрація морських портів України» від 23.06.2018 року №139) «План розвитку морського
порту Маріуполь на коротко- (5 років), середньо- (10 років) та довгострокову (25 років)
перспективу».
Є окремі плани співпраці ДП «Адміністрація морських портів України» з інвесторами,
наприклад, Меморандум про співпрацю між ДП «Адміністрація морських портів України», ДП
«Маріупольський морський торговельний порт», ТОВ «КОФКО АГРІ РЕСОРСІЗ УКРАЇНА» та
ТОВ «СТТ», що передбачає (1) реалізацію у порту Маріуполь інфраструктурного проєкту, який
забезпечить сумарно залучення понад 1,3 млрд грн інвестицій у розвиток інфраструктури
порту та збільшить вантажопотоки на 2,3 млн тон; (2) співпрацю сторін щодо реконструкції
причалів № 2 і № 3, будівництва 2-ї черги зернового терміналу та створення єдиного
перевантажувального комплексу (харчових та наливних продовольчих вантажів).
Юридичні ризики
Негативним аспектом, що впливає на діяльність порту, є ризик незаконних перевірок суден з
боку Російської Федерації в Керченській протоці, що призводить до затримки суден. Цей ризик
є зовнішнім і має бути врахований під час формування стратегічних напрямів розвитку порту.
Цей зовнішній ризик буде мати місце, допоки є невизначеність морських кордонів з РФ, що
пов’язано із невиконанням умов статті 1 Договору між Україною та Російською Федерацією про
співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24.12.2003 року
(ратифіковано Законом № 1682-IV від 20.04.2004), а саме: до моменту укладення між
сторонами угоди щодо розмежування Азовського моря лінією державного кордону між
сторонами та врегулювання питань, що стосуються акваторії Керченської протоки. Зважаючи
на цю невизначеність та керуючись п.1. статті 2 Договору, військові кораблі РФ користуються
в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Реалізація ініціативи тісно пов’язана із воєнно-політичними ризиками. «Закритість» Азовського
моря, можливість обмеження у проході та надмірні незаконні перевірки суден з боку Російської
Федерації в Керченській протоці призводять до затримки суден і мають економічний аспект.
Зокрема, країна-агресор може таким чином перешкоджати розвитку портів Азовського моря,

59

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text

60

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1634-2020-%D1%80#Text
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дестабілізувати соціально-економічну ситуацію в Приазов'ї й у подальшому використовувати
цей аргумент для політичного тиску.
За даними моніторингової групи редакції BlackSeaNews та Благодійної організації «Інститут
Чорноморських стратегічних досліджень», у 2020 році середня тривалість штучного утримання
Російською Федерацією суден, що йдуть до українських портів Азовського моря, зменшилась
і становила 23,5 години (у 2019 році – 29,9 годин).61 Разом з тим, до липня 2018 року судна
проходили протоку з затримкою приблизно 7 годин.
Середні втрати від затримки, за оцінкою аналітиків German Advisory Group, складали
максимум 15 дол. на тонну вантажу у листопаді 2018 року, а в 2019 році знизилися до 3 дол.
на тонну вантажу. Загальні втрати від затримки суден оцінюються у 33 млн дол. (2018 рік).
За умови гіпотетичного повного перекриття Керченської протоки для суден, що прямують до
українських портів Азовського моря, вантажі можуть бути перенаправлені до портів Чорного
моря без значних втрат для експортерів (достатні потужності портів і залізниці). Разом з тим,
очевидно, що такий сценарій вкрай негативно вплине на соціально-економічне становище
припортових міст (зокрема Маріуполя) через втрату робочих місць і доходу.
Чутливим питанням також є періодична поява в медіа інформації щодо легалізації через порт
вугілля, яке незаконно видобувається на тимчасово окупованій території Донецької та
Луганської областей під виглядом вугілля «російського походження».
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Розвиток Маріупольського морського порту не має суттєвого впливу на соціальну інклюзію чи
виключення вразливих груп. Але цей захід може спричинити зростання ґендерної нерівності,
оскільки від нього прямо виграють переважно чоловіки, зайняті у морському транспорті та
портовій діяльності.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків.

5.6.

Забезпечення всеосяжного доступу до широкосмугового інтернету

Завдання: збільшення доступу населення до волоконно-оптичної мережі Інтернет.
Запровадити у відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021–
2027 роки62 першочергово в Донецькій та Луганській областях:
•

Забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету всіх населених
пунктів (насамперед сільських та малих міст), створення умов для ринкової конкуренції між
провайдерами;

•

Забезпечення підключення до грудня 2021 року 100% державних установ та соціальних
закладів до широкосмугового Інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с;

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews. Перешкоди
судноплавству в Азовському морі. Підсумки утримання українських суден в Керченській протоці за 2020 рік.
https://www.blackseanews.net/read/173524
61
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Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11
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•

Підключення без утримання абонплати для державних і соціальних установ до кінця 2022
року;

•

Створення каналів для прокладення волоконно-оптичних кабелів зв’язку під час
капітального ремонту доріг, будівель, будівництва нових житлових та виробничих об’єктів,
зовнішнього освітлення тощо;

•

Запровадження механізмів зменшення витрат операторів, не порушуючи законодавства
про конкуренцію;

•

Забезпечення цільового фінансування поширення Інтернету в державних установах,
соціальних закладах, розміщених у віддалених населених пунктах або за їх межами.

Територіальний принцип
Заходи впроваджуватимуться на всій території Донецької і Луганської областей, але
насамперед мережа має покрити територіальні громади поблизу лінії розмежування.
Оцінка економічного впливу
Кращий доступ населення та бізнесу до високошвидкісного Інтернету є важливою
передумовою прискорення соціально-економічного розвитку, оскільки полегшує для малого
бізнесу вихід на нові ринки, доступ до освіти, державних та інших послуг для широких верств
населення. За дослідженнями Світового банку, зростання проникнення швидкісного інтернету
на 10% приводить до росту ВВП країни на 1-2%. Наразі частка населення, яке не
користувалося інтернетом в Луганській та Донецькій областях у 2019 році, за даними
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств складала 5% та 6%63 відповідно,
причому здебільшого це характерно для сільської місцевості. Відсутність якісного швидкісного
інтернет-доступу відзначається у 55% сіл та селищ регіону, що значно знижує можливості для
освіти та бізнесу для їх мешканців.
У бюджеті на 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення до волоконно-оптичних ліній
зв’язку закладів соціальної інфраструктури у віддалених селах всієї України, де підключення
досі немає. Для регіону витрати на забезпечення волоконно-оптичними мережами всіх
населених пунктів становитимуть близько 300 млн грн, які розподіляться між державним
бюджетом і приватним сектором.
Нормативна база
•

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;

•

Закони про Державний бюджет України (щорічно, в частині «Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості»).

Юридичні ризики
Юридичних ризиків не передбачається.

63

За даними обстеження Держстату про доходи та умови життя домогосподарств.
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Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Реалізація ініціативи позитивно впливає на військово-політичну ситуацію, адже доступний та
швидкісний інтернет надає більше джерел для отримання інформації, що дозволить більш
ефективно боротися із російською пропагандою на сході України. Враховуючи той факт, що не
всі населені пункти досі мають вільний доступ до українського ТБ та радіо, реалізація такої
ініціативи сприятиме більшій інтеграції мешканців Луганської та Донецької областей в
загальноукраїнський інформаційний та культурний простір.
При реалізації ініціативи важливо врахувати безпекову складову, пов’язану із інформаційною
та кібербезпекою для органів влади та соціальних установ. Слід залучити відповідних
спеціалістів як з державних органів, так і з приватного сектору задля знаходження балансу між
відкритим обміном даних і національною безпекою.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Дослідження Світового банку (World Development Report -2016. Digital Dividends) показує, що
збільшення доступу населення до мережі інтернет та поширення сучасних інформаційних
технологій може сприяти більшій інклюзії, ефективності та інноваціям. Але для того щоб
вигоди від так званої цифрової революції отримала кожна особа, потрібні також зміни у
регулятивній політиці, спрямовані на забезпечення чесної конкуренції між фірмами, які ведуть
бізнес онлайн і офлайн, слід забезпечити навчання населення цифровим навичкам відповідно
до сучасних вимог та поступовий перехід держави до електронного врядування з ефективною
співпрацею владних інституцій різного рівня.
Усі запропоновані заходи актуальні й в Україні, особливо навчання вразливих верств
населення цифровим навичкам задля сприяння соціальній інклюзії. Враховуючи потенційні
ризики і загрози в цифрових середовищах для необізнаних користувачів, доросле населення
потрібно навчати правильній комунікації та взаємодії у цифровому суспільстві та пояснювати
способи уникнення ризиків і загроз для фізичного та психологічного здоров’я під час
використання цифрових технологій (так звана безпека у цифровому середовищі). Прикладом
цілеспрямованого навчання може бути освітній серіал «Цифрові технології для людей з
інвалідністю»64, який дає практичні поради, як цифрові технології можуть спростити та
полегшити щоденне життя людям із різними типами інвалідності.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків.

64

https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-for-persons-with-disabilities
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6. Людський капітал
Завдання: зростання кількості нових робочих місць, зниження безробіття, зменшення
професійно-кваліфікаційних дисбалансів та підвищення гнучкості ринку праці.
Таблиця 7. Стратегічний індикатор за напрямком: рівень безробіття населення у віці 15-70
років, %
Показник

Поточний стан 2019

Бачення 2030

Донецька
область

Луганська
область

Середнє по
Україні

Донецька
область.

Луганська
область

Рівень безробіття
населення у віці 15-70
років, %

13,6

13,7

8,2

8,0

8,0

Рівень зайнятості
населення у віці 15-70
років, %

50,9

58,8

58,2

65,0

65,0

Середня тривалість
пошуку нової роботи,
місяців

7

6

5

3

3

Джерело: Державна служба статистики України.

6.1 . Розширення ваучерних програм на навчання дорослих
Завдання: збільшити мотивацію та фінансову можливість для навчання у дорослому віці.
Інтерв’ю зі стейкхолдерами (дотичними особами) в рамках цього дослідження показало, що
проблеми з відсутністю масштабних програм для навчання дорослих пояснюються не тільки
браком пропозиції, а й браком попиту. Мало осіб готові перенавчатися у дорослому віці.
Програми навчання (перекваліфікації) мають забезпечувати специфічні потреби працівників.
Зараз функціонує система ваучерів на навчання від центрів зайнятості, що фінансується за
кошти Фонду соціального страхування, для населення віком 45 років і старше та окремих
категорій осіб. Пропонуємо:
1) розширити віковий ценз цієї програми на людей 25 років і старше та на людей, що
мають повну чи неповну загальну середню освіту (наразі такі не підпадають під дію
програми);
2) впровадити місцеву систему ваучерів на навчання дорослого населення віком 25-50
років за кошти Консорціумного фонду, місцевих бюджетів та донорських програм.
Програма доповнить існуючу.
Навчання за ваучером може здійснюватися за будь-яким напрямком, не обов’язково
пов’язаним із поточною спеціалізацією працівника. Програми навчання можуть здійснюватися
як у державних, так і у приватних закладах, в офлайн або онлайн режимі. Кількість та
тривалість навчальних курсів не обмежена, проте максимальна сума ваучеру на рік не може
перевищувати шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Затвердження закладу, в
якому особа хоче пройти навчання, можна робити через централізовані програми – ваучерні
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пропозиції, промоцію яких здійснюватиме місцева влада. Вільний вибір закладу, який не
входить до таких промоційних програм (наприклад, приватні курси чи платний дистанційний
курс), має бути передбачений, рішення про можливість використання ваучеру на навчання в
такому закладі має бути покладено на органи територіальних громад.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на всій території Донецької та Луганської
областей.
Оцінка економічного впливу
Протягом наступного десятиріччя робоча сила Луганської та Донецької областей буде
скорочуватись. За найоптимістичнішими оцінками, регіон втратить 1,6% робочої сили,
песимістичні оцінки прогнозують втрати робочої сили близько 14%. Така негативна динаміка
пояснюється довготривалою демографічною кризою, старінням населення, смертністю, а
також активними міграційними процесами, особливо молоді. Частка населення віком 50-59
років у робочій силі регіону зросте з 22% до 28%, а частка молоді віком 24-29 років, навпаки,
скоротиться вдвічі – з 11% до 5%65. Розширення освітніх можливостей для дорослих матиме
позитивний економічний вплив через зниження безробіття, підвищення доходів громадян, що
отримають цю освіту.
Імовірно, лише населення до 50 років захоче взяти участь у перекваліфікаційних програмах
або додаткових тренінгах, оскільки для старшого населення вигода від навчання може бути
меншою, ніж вартість самого навчання та вартість витрачених часових ресурсів.
Продуктивність праці людини від перенавчання може підвищитися на близько 5%66, що дуже
важливо в умовах скорочення робочої сили.
Якщо припустити, що за дев’ять років близько 25% робочої сили регіону віком 25-49 років
скористується ваучером на перенавчання хоча б раз, то, враховуючи динаміку скорочення
робочої сили, програмою може скористатися близько 197,3 тис. осіб, або в середньому 21,9
тис. осіб на рік.
Якщо кожна особа, яка скористалась ваучером на перенавчення, зможе збільшити
продуктивність своєї праці на 5%, то разом вони зможуть принести додаткової вартості на 10,9
млрд. грн за дев’ять років. В річному вимірі це може означати 0,53% додаткового зростання
ВПР Донецької області та 0,54% - Луганської області.
Вартість програми за умови високої участі (від 25% робочої сили) та якісного навчання може
бути доволі високою. Максимальний поріг прямих витрат місцевих бюджетів на такі ваучери
можна оцінити приблизно у 2,9 млрд. грн за дев’ять років, або в середньому 326,3 млн. грн на
рік. Проте, якщо ці кошти підуть здебільшого на оплату праці викладачів, оренду та оплату
комунальних послуг навчальних закладів у цьому ж регіоні, то в підсумку це сприятиме
розвитку МСБ в освітній галузі і дасть позитивний мультиплікативний ефект для регіону не
лише через підвищення навичок працівників, але й через пожвавлення локального бізнесу та
створення нових робочих місць. До того ж, широке залучення незайнятих людей може
потенційно розширити робочу силу.

65

Попередні оцінки ЦЕС за даними Держстату.
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https://eml.berkeley.edu/~ygorodni/Gorodnichenko-Peter-returns.pdf
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Серед позитивних економічних результатів ініціативи можна виділити такі:
•

Скорочення професійно-кваліфікаційних дисбалансів та загальне підвищення кваліфікації
працівників регіону;

•

Залучення державних та приватних закладів освіти до процесу безперервного навчання
дорослого населення;

•

Поява нових МСБ в освітній галузі.

Нормативна база
•

Закон України «Про зайнятість населення» №5067-VI від 05.07.2012 року;

•

Закон України «Про освіту» №2245-VIII від 05.09.2017 року;

•

Постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів
для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

Юридичні ризики
Наразі питання ваучерних програм для навчання дорослих врегульовано Постановою
Кабінету Міністрів України №207 від 20.03.2013 року «Про затвердження Порядку видачі
ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» та Наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №1716 від
07.09.2020 року «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, для навчання за
якими може бути виданий ваучер».
Ініціатива потребуватиме внесення змін до цих нормативних документів, оскільки (1) Порядок
містить дуже вузький перелік осіб, які можуть отримати ваучер на навчання; (2) Наказ містить
обмежений перелік професій і спеціальностей, для навчання (перекваліфікації) на які може
бути використаний ваучер.
Питання розширення програм для навчання дорослих піднімає проект Законопроекту про
освіту дорослих, що розроблений Міністерством освіти та науки України та направлений на
громадське обговорення. Прийняття цього закону дасть можливість якісно реалізувати
зазначену ініціативу не тільки в межах регіону, а й на території України, оскільки наразі має
місце невпорядкованість або відсутність належної правової основи освіти дорослих.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива матиме позитивний вплив на військово-політичну ситуацію в регіоні, оскільки дає
можливість включити в життєдіяльність громади доросле населення з числа тих, хто внаслідок
збройної агресії РФ став внутрішньо переміщеною особою та вимушений був покинути своє
звичне місце роботи чи навчання, а також інтегрувати у мирне життя учасників бойових дій,
підготувати необхідні саме для цієї ОТГ кадри.
Враховуючи безробіття і погану економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях,
впровадження ініціативи також буде руйнувати зусилля російської пропаганди та стимулювати
працездатне доросле населення з ТОТ до переміщення.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Як і у випадку програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних (див. п. 6.2), є ризики, що до програм навчання за ваучером
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залучатимуться передусім особи із кращими продуктивними характеристиками та вищою
ймовірністю успішного закінчення навчання і подальшого працевлаштування, що є цілком
виправданим підходом з точки зору економічної ефективності. Якщо ж на меті стоїть
вирішення проблеми соціального виключення працездатних осіб, які не мають затребуваних
навичок і кваліфікації і водночас мають певні бар'єри до навчання та подальшого
працевлаштування (наприклад, неналежні умови у закладах професійно-технічної чи вищої
освіти для навчання осіб з обмеженими можливостями або незручний графік навчання для
жінок, що доглядають за малими дітьми або хворими членами домогосподарства), потрібно
враховувати ці бар'єри під час дизайну і запровадження програм навчання дорослих. Це,
своєю чергою, може суттєво збільшити їхню вартість та/або зменшити кількість бенефіціарів
програми.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків. Є незначні ризики дрібного хабарництва
з боку працівників, які захочуть скористатися ваучером, проте не відповідатимуть певним
критеріям для їх отримання. Мінімізувати ризики можна за допомогою автоматизації процесу
надання ваучерів на навчання.

6.2.

Переведення програм перепідготовки безробітних для потреб
роботодавців на засади кооперації держави та бізнесу

Завдання: зменшення кваліфікаційного розриву між потребами ринку праці та можливостями
шукачів роботи.
Для цього пропонується перевести програми з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації безробітних Донецької та Луганської областей на систему, що ставитиме на перше
місце потреби роботодавців, та розширити масштаб таких програм.
Перелік та зміст освітніх програм, за якими проводиться підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації безробітних, мають бути переглянуті на основі переваг локальних
роботодавців, за їх безпосередньої участі як у розробці переліку спеціальностей, потрібних
навичок та компетенцій (включаючи, за потреби, базові математичні чи природничі знання),
так і у виборі закладу освіти, у тому числі приватного. Для цього Служба зайнятості має
проактивно контактувати із роботодавцями через проведення опитувань, нарад та підписання
меморандумів із місцевими бізнес-спілками. Питання акредитації закладів освіти для надання
послуг перекваліфікації має бути у віданні комітету у складі представників Служби зайнятості,
ОДА та трьох представників від бізнесу в регіоні із консультативним голосом громадськості.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на всій території Донецької та Луганської
областей.
Оцінка економічного впливу
Програми з перепідготовки та перенавчання безробітних скорочують середній час на пошук
нової роботи, а також мають позитивний вплив на заробітну плату на новому місці67. Для того
щоб досягти цільових показників безробіття у регіоні на рівні 8,0%, протягом дев’яти років дії
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програми (до 2030 року включно) кількість безробітних осіб, що пройшли перенавчання за
програмою, має складати не менше 7 607 осіб на рік (5 391 особа у Донецькій області, 2 216
осіб у Луганській області).
Максимальні розрахункові витрати на перенавчання однієї особи складають 30 тис. грн (оцінку
взято з Постанови від 20.01.2021 № 39 «Про реалізацію в м. Києві експерименту з
професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб роботодавців сфери
інформаційних технологій», яка є прототипом для даної ініціативи). За цільового показника у
7,6 тис. осіб на рік та горизонту планування 9 років (до 2030 року включно), витрати на
перенавчання з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
складатимуть 2,1 млрд грн (в середньому 228 млн грн на рік).
Серед позитивних економічних ефектів ініціативи можна виділити такі:
•

задоволення потреби роботодавців у кваліфікованих працівниках;

•

загальне підвищення кваліфікації робочої сили в регіоні та скорочення професійнокваліфікаційного дисбалансу;

•

краще задоволення потреб місцевих роботодавців та підвищення рівня укомплектування
вакансій;

•

більш ефективне використання
соціального страхування України;

•

підвищення ефективності роботи обласних центрів зайнятості Донецької та Луганської
області.

коштів

Фонду

загальнообов’язкового

державного

Нормативна база
•

Закон України «Про зайнятість населення» №5067-VI від 05.07.2012 року;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №792 від 19.09.2018 року «Про затвердження
Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають
роботу»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №207 від 20.03.2013 року «Про затвердження
Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»;

•

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1716
від 07.09.2020 року «Про затвердження Переліку професій, спеціальностей, для навчання
за якими може бути виданий ваучер»;

•

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
зареєстрованих безробітних, затверджений наказом Міністерства соціальної політики
України, Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 № 318/655;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 39 «Про реалізацію в м. Києві
експерименту з професійного навчання зареєстрованих безробітних для потреб
роботодавців сфери інформаційних технологій» (може бути взята за основу);

•

Закон України «Про зайнятість населення»;

•

Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України
№318/665 від 31.05.2013 року «Про затвердження Порядку професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних»;
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•

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №624
від 06.04.2020 року «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому
числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності».

Юридичні ризики
Питання перекваліфікації безробітних, які бажають отримати виробничу професію,
законодавчо врегульоване, вибір спеціальностей, яким може навчатись безробітний,
продиктований умовами ринку. Разом із тим, можливість перекваліфікації безробітного із
вищою освітою з метою отримання невиробничої професій є більш проблемною, оскільки
потреби ринку праці у кваліфікованих робітниках і замовлення від роботодавців надходять
саме на таку категорію робітників.
Проблеми, характерні для перепідготовки безробітних на засадах співпраці із бізнесом, є
наступними:
(1) неактуальні для сучасних ринкових умов державні стандарти з окремих робітничих
професій та нерозповсюджене застосування дуальної системи навчання. Для реалізації цієї
ініціативи Міністерство освіти і науки України має оновлювати державні стандарти
професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій та стимулювати навчальні
заклади для застосування дуальної освіти.
(2) необхідність юридичного врегулювання особливих трудових відносин працівника та
роботодавця, що виникають при дуальній освіті (впровадження особливого виду договору —
учнівського).
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива матиме позитивний ефект на військово-політичну ситуацію в регіоні, оскільки дає
можливість включити в життєдіяльність громади тих, хто внаслідок збройної агресії РФ став
внутрішньо переміщеною особою та був вимушений покинути своє звичне місце роботи чи
навчання, а також інтегрувати у мирне життя учасників бойових дій, підготувати необхідні саме
для цієї ОТГ кадри.
При реалізації ініціативи важливо врахувати залучення до неї як місцевого населення, так і
нових членів громад з числа учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. Слід
сприяти впровадженню освітніх заходів у змішаних групах, що прискорить інтеграцію
новоприбулих у приймаючу громаду.
Враховуючи безробіття і погану економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях,
впровадження ініціативи також буде руйнувати зусилля російської пропаганди.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Задля підвищення показників ефективності програм професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних центри зайнятості схильні до
першочергового залучення до таких програм осіб із кращими продуктивними
характеристиками та вищою ймовірністю успішного закінчення навчання і подальшого
працевлаштування. Для вирішення ж проблем довготривалого безробіття серед вразливих
категорій працездатних осіб із порівняно гіршими характеристиками і їхньої можливої
маргіналізації потрібно цілеспрямовано фокусувати програми професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації на таких особах, враховуючи їхні специфічні
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потреби і особливості. Це, своєю чергою, може суттєво збільшити витрати з Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України та/або зменшити
кількість вигодонабувачів програми.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.

6.3.

Врахування Державною службою зайнятості можливостей для трудової
мобільності та дистанційної роботи

Завдання: підвищення трудової мобільності та дистанційної зайнятості.
Нині роботодавці подають інформацію про наявні вакансії до Державної служби зайнятості
шляхом заповнення форми № 3-ПН, затвердженої Мінсоцполітики. Пропонується включити до
існуючої форми пункт про готовність роботодавця прийняти на роботу людину на умовах
дистанційної зайнятості, про надання роботодавцем житла (із повним або частковим
покриттям витрат), компенсацію витрат на проїзд до робочого місця (повну або часткову)
та/або сприяння працевлаштуванню інших членів родини у разі переїзду. Таким чином
працівники Державної служби зайнятості зможуть пропонувати шукачам більшу кількість
вакансій.
Центри зайнятості також обмежені у можливостях пропонувати вакансії в інших районах та
областях68. Пропонуємо зобов'язати працівників Служби зайнятості пропонувати шукачеві
поряд із вакансіями за місцем проживання додатково підходящі вакансії в інших районах
областей. Важливо, що це не має звужувати права робітника на отримання допомоги з
безробіття від держави у разі, якщо він прагне знайти роботу у транспортній доступності, тобто
умови отримання такої допомоги не мають змінитися у порівнянні із поточними.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на всій території Донецької та Луганської
областей.
Оцінка економічного впливу
Позитивний ефект від реалізації ініціативи на економіку буде через зниження безробіття,
підвищення доходів громадян, що отримають більше опцій для працевлаштування.
Підвищення трудової мобільності осіб, зареєстрованих у місцевих центрах зайнятості, може
призвести до значного скорочення безробіття в регіоні та кращого задоволення потреб
місцевих
роботодавців.
Ініціатива
передбачає,
що
підвищення
ефективності
працевлаштування безробітних осіб центрами зайнятості буде досягнуто шляхом розширення
можливостей для трудової мобільності.

Згідно з ЗУ «Про зайнятість населення» (ст. 46, п.1), «...підходящою для безробітного вважається робота, що відповідає освіті,
професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням
місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради». Водночас «...підходящою для безробітного не може
вважатися робота, якщо місце роботи розташовано за межами доступності транспортного обслуговування, встановленої
рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради» (ЗУ «Про зайнятість населення», ст. 46, п. 8);
ст. 46 п. 9 ЗУ «Про зайнятість населення» наголошує, що «...без згоди громадянина йому не може пропонуватися робота, яка
потребує зміни місця проживання».
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Якщо припустити, що кількість осіб, які звертаються до центрів зайнятості, буде залишатися
на тому самому рівні протягом дев’яти років дії програми (до 2030 року включно), тобто 63 тис.
осіб на рік, то для досягнення цільового показника безробіття на рівні 8,0% ефективність
працевлаштування зареєстрованих безробітних має зрости з поточних 33,5% до 46%.
Якщо припустити, що в результаті трудової міграції продуктивність праці працівника не зросте,
а центри зайнятості будуть збільшувати кількість працевлаштованих безробітних в
середньому на 7 600 осіб на рік, разом вони потенційно зможуть принести додаткову вартість
на суму близько 236,6 млн грн на рік. Завдяки виконанню ініціативи ВРП може щороку зростати
на додаткових 0,1% для Донецької та Луганської областей.
Серед позитивних економічних результатів ініціативи можна виділити такі:
•

ініціатива сприятиме підвищенню трудової мобільності, швидшому працевлаштуванню,
більш ефективному заповненню вакансій;

•

скорочення професійно-географічного дисбалансу;

•

краще задоволення потреб місцевих роботодавців та підвищення рівня укомплектування
вакансій;

•

скорочення рівня безробіття.

Нормативна база
•

Кодекс законів про працю України;

•

Закон України «Про зайнятість населення» №5067-VI від 05.07.2012 року;

•

Наказ Міністерства соціальної політики України №316 від 31.05.2013 «Про затвердження
форми звітності № 3-ПН „Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядку її
подання».

Юридичні ризики
Важливо врахувати, що умови видачі допомоги з безробіття не повинні змінитися у порівнянні
із поточним станом, тобто має зберегтися поточний зв’язок між призначенням такої допомоги
та транспортною доступністю вакансій, щоби не допустити звуження прав громадян на
отримання допомоги з безробіття.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива матиме позитивний вплив на військово-політичну ситуацію в регіоні, оскільки дає
можливість включити в життєдіяльність громади тих, хто внаслідок збройної агресії РФ став
внутрішньо переміщеною особою, був вимушений покинути своє звичне місце роботи чи
навчання та не міг знайти місце роботи у населеному пункті, куди переїхав.
Враховуючи безробіття і погану економічну ситуацію на тимчасово окупованих територіях,
впровадження ініціативи також руйнуватиме зусилля російської пропаганди, оскільки до такої
роботи можуть бути залучені особи, які проживають на тимчасово окупованій території. Такі
особи будуть зберігати зв’язок з підконтрольними територіями, інтегруються в
загальноукраїнський економічний простір, сплачуватимуть податки та матимуть можливість
користуватися всіма видами державних послуг тощо.
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Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Є ризики, що від пропозиції вакантних місць роботи в інших районах та областях насамперед
виграють ті шукачі роботи, що мають кращі навички, менші матеріальні та моральні витрати
на переїзд чи щоденні поїздки на роботу, і тому вони можуть швидко адаптуватися до змін та
скористатися новими можливостями. Для того щоб зменшити такі ризики і збільшити
залучення незайнятих осіб з вразливих категорій, потрібні заходи з розвитку транспортної
мережі, щоб скоротити часові і матеріальні витрати, пов'язані з роботою в іншому населеному
пункті, із одночасним покращенням доступності транспорту та об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури для людей з обмеженими можливостями, осіб старших вікових категорій,
вагітних жінок та батьків з малими дітьми (якщо діти перебуватимуть у закладах дошкільної чи
початкової освіти ближче до місця роботи одного з батьків).
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.

6.4.

Впровадження нових форм трудових відносин для підвищення гнучкості
ринку праці та детінізації економіки

Завдання: створення правових умов для більш гнучкого офіційного працевлаштування та
зменшення частки неформально зайнятих в економіці регіону.
Завдяки ініціативі є можливість створення на території регіону більш гнучких умов для
трудових відносин з метою стимуляції офіційного найму та детінізації економіки регіону. Більш
гнучкі форми зайнятості стимулюватимуть укладання повноцінних трудових договорів (із
наданням відповідних соціальних гарантій), що зможуть замінити виконання роботи на умовах
цивільно-правових договорів. Вони також спростять найм працівників іноземними компаніями,
які не знайомі з неформальними механізмами оформлення трудових відносин, що набули
поширення в Україні. Перевагами більш гнучкого трудового законодавства зможуть
скористатися суб’єкти господарювання, зареєстровані на території Донецької та Луганської
областей.
За прикладом ініційованого на початку 2021 року Міністерством розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» для
працівників, чиї послуги потрібні не на постійній основі, а також Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної
роботи»№ 1213-IX від 04.02.2021, пропонуємо запровадити на території регіону нові
нестандартні форми трудових договорів, наприклад, трудовий договір з нефіксованим
робочим часом, короткостроковий договір, учнівський договір.
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом дасть можливість оформити трудові
відносини в сферах із специфічним наданням послуг.
Традиційні строкові трудові договори на визначений час та на час виконання певної роботи
узаконять фактично присутні трудові відносини, оформлені шляхом укладання цивільноправових договорів на короткі терміни.
Учнівський договір узаконить працю студентів під час навчання, в тому числі навчання за
дуальною формою освіти (детальніше – в ініціативі 6.5).
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Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на всій території Донецької та Луганської
областей.
Оцінка економічного впливу
Пілотна програма сприятиме офіційному оформленню трудових відносин, поступовій
детінізації економічної діяльності в регіоні, а також підвищенню гнучкості регіонального ринку
праці.
Серед позитивних економічних ефектів ініціативи можна виділити такі:
•
•

скорочення рівня безробіття;
поступова детінізація економіки регіону.

Витрати на проект очікуються в межах бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів.
Нормативна база
•

Кодекс законів про працю України;

•

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х;

•

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» № 887-V від 05.04.2007 року;

•

Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці»;

•

Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення»;

•

Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці»;

•

Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР «Про відпустки»;

•

Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР «Про звернення громадян»;

•

Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов`язкове державне
соціальне страхування»;

•

Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №295 від 26.04.2017 року «Деякі питання реалізації
статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України №383 від 20.05.2020 року «Критерії, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за
додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці,
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості
населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного
гірничого нагляду Державною службою з питань праці».

Юридичні ризики
Чинний Кодекс про працю України містить в собі багато застарілих радянських норм, які (окрім
податкового навантаження) не стимулюють роботодавців укладати будь-які види трудових
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договорів в умовах, коли можна укласти, наприклад, цивільно-правовий договір. Наприклад,
на роботодавця, який уклав строковий контракт із контрактним працівником, покладається
додаткове фінансове навантаження у вигляді обов’язку надавати такій особі соціальні гарантії
(лікарняний, щорічна відпустка). Роботодавець, який уклав строковий контракт із жінкою, яка
входить в пільгову категорію осіб, визначених статтею 184 та 186-1 Кодексу законів про працю
України, отримує такий ризик: роботодавець не може звільнити таку особу без обов'язку її
працевлаштувати. При цьому на період працевлаштування за такими особами зберігається
середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового
договору. Таким чином, як випливає із вищевикладеного, головний юридичний ризик –
незацікавленість роботодавців у переводі неофіційно зайнятих осіб (або зайнятих за цивільноправовими угодами) на такі контракти.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Негативного впливу на військово-політичну ситуацію в регіоні при реалізації ініціативи не
передбачається.
Реалізація ініціативи дозволить зробити видимими для держави тих осіб, які переміщуються
між тимчасово окупованими та підконтрольними українському уряду територіями на сезонні
чи інші види робіт (не на постійній основі). Це дозволить також здійснювати кращий контроль
за можливими діями з фінансування незаконних збройних формувань чи підтримки тероризму
в регіоні.
Також ініціатива може сприяти переміщенню кваліфікованих кадрів з ТОТ завдяки відчуттю
більшої захищеності та перспектив у подальшому.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Використання гнучкіших видів трудових договорів, зокрема короткострокових договорів та
договорів на умовах неповного робочого часу, періодичних трудових договорів, договорів на
виконання роботи вдома, договорів на тимчасову роботу, трудових договорів на невизначений
термін для виконання тимчасових робочих завдань тощо, можуть не лише сприяти скороченню
показників незадекларованої праці, як зазначено у дослідженні МОП69, а й позитивно вплинути
на зайнятість жінок, які зацікавлені у гнучких формах зайнятості задля кращого поєднання
трудової діяльності із сімейними обов'язками, але через брак підходящих робочих місць часто
віддають перевагу незайнятості або ж неформальній зайнятості.
Варто зауважити, що для забезпечення рівності умов праці та соціального захисту жінок і
чоловіків, які працюють за традиційними (довгостроковими) та гнучкими (короткостроковими)
трудовими договорами, для останніх потрібно передбачити схожі умови відповідно до чинного
Кодексу законів про працю України (включно з оплачуваними лікарняними, відрахуваннями
ЄСВ, обмеженнями тривалості робочого часу загалом, надбавками за роботу у нічний час чи
вихідні й святкові дні тощо). Але такі обмеження та додаткові витрати на працю можуть
зробити короткострокові трудові контракти невигідними для роботодавців. Якщо ж умови праці
та соціального захисту будуть різними, це може призвести до надмірного використання
короткострокових договорів роботодавцями і поглиблення нерівності за статтю, віком, місцем
проживання (у міській чи сільській місцевості) та іншими характеристиками.

69
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Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків.

6.5.

Запровадження дуальної форми освіти у закладах ППТО, ФПО та ВО
регіону

Завдання: зменшення професійно-кваліфікаційних дисбалансів та підвищення рівня
працевлаштування серед молоді.
Потрібно впровадження дуальної форми освіти в усіх закладах професійної (професійнотехнічної) та фахової передвищої освіти, а також у частині закладів вищої освіти в регіоні,
інтеграція практичних блоків у програми існуючих курсів, що пропонують заклади вищої освіти
у регіоні, проведення активної комунікаційної політики з місцевими бізнесами щодо переваг
дуальної форми освіти та впровадження учнівських трудових контрактів.
Європейський Союз є одним із лідерів у підготовці висококваліфікованих кадрів саме завдяки
дуальній освіті. У Німеччині, Австрії та Швейцарії в середньому 40-50 % молоді одного року
народження навчаються за дуальною системою. Дуальна освіта у Німеччині дає можливість
здобувати професію за 330 напрямками у різних галузях: від сфери послуг із навичками ручної
праці до високотехнологічних галузей та управлінських професій. Навчання пропонують як
технікуми та коледжі, так і університети. Система працює на засадах співфінансування: частка
німецької держави у фінансуванні дуального навчання складає 45%, частка підприємств –
55%.
Система дуальної форми освіти (ДФО) для закладів професійної та передвищої освіти вже
почала активно розвиватися в Україні. Як пілотний проект пропонуємо впровадити у Донецькій
та Луганській областях інтегровані програми навчання також на базі закладів вищої освіти
(бакалаврат) за німецькою моделлю. Прикладом є подвійні освітні напрями з інтегрованою
практикою, що поєднують навчання за ступенем бакалавра з інтегрованими практичними
блоками. Тривалість таких програм складатиме 3-4 роки, більшість часу (до 70%) студенти
проводитимуть на підприємстві. Практичні блоки будуть інтегровані в існуючі навчальні
програми, що пропонують місцеві університети. Вибір напрямків буде здійснюватися МОН та
залежатиме від наявності попиту з боку бізнесу та його готовності до кооперації.
Найважливішим критерієм відбору закладу для організації ДФО з боку бізнесу в Україні є
наявність відповідної кафедри70. Пропонуємо налаштувати процес узгодження напрямків
підготовки та заплановану кількість бюджетних місць на засадах кооперації відповідних
органів освіти та бізнесу. Відкриття напрямку підготовки за ДФО буде ініціюватися лише за
умов наявності партнера з боку бізнесу.
Для того щоб ініціатива запрацювала, пропонуємо надати закладам освіти більше гнучкості в
організації освітнього процесу. Деякі заклади, що готують фахівців за специфічними
напрямками, можуть розташовуватись в іншому районі або навіть іншій області. Наприклад,
якщо відповідний заклад освіти розташований в іншому районі, за участю бізнесу можна
налагодити регулярні перевезення студентів до іншого закладу, де міститься кафедра, для
навчання із можливістю тимчасового розміщення (адже більшість часу здобувачі проводять
на підприємстві, ніж в аудиторії). Розміщення можна організовувати у гуртожитках інших
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місцевих закладів освіти, адже дані показують, що більшість з них є недозаповненими.
Можливе співфінансування логістичних витрат та витрат на розміщення місцевими органами
освіти.
Реалізація ініціативи передбачає тісну співпрацю багатьох стейкхолдерів (дотичних осіб):
закладів освіти, представників бізнесу, потенційних здобувачів ДФО. Популяризація дуальної
форми освіти серед останніх може здійснюватися шляхом проведення профорієнтаційних
екскурсій для старшокласників на підприємства, які мають укладені договори із закладами
освіти. Опитування показують71, що місцеві та зарубіжні підприємства, які працюють у регіоні,
не знають про можливість укладати тристоронні контракти з освітніми закладами. В рамках
ініціативи пропонуємо проведення інформаційної роботи із закладами ППТО, ФПО та ВО щодо
пошуку потенційних бізнес-партнерів.
Є також певні нюанси організації праці при дуальній формі навчання. Затверджене наприкінці
2019 року Положення про дуальну форму здобуття освіти передбачає, що студент, який
навчається та одночасно проходить виробничу практику на підприємстві за дуальною формою
навчання, має право бути зарахованим до штату працівників та отримувати фінансову
винагороду за фактично виконану роботу. Проте до чинного Кодексу законів про працю
України ще не було внесено відповідні зміни, які б регулювали періоди перебування
здобувачів освіти на робочих місцях саме в рамках здобуття освіти за дуальною формою. Нині
підприємства часто укладають два окремих договори: один із закладом освіти, інший –
строковий трудовий договір із здобувачем.
Для того щоб тристоронні контракти запрацювали, пропонуємо ввести новий формат трудових
відносин як пілотний в Україні – учнівський контракт. Це угода про трудові відносини між
здобувачем освіти та роботодавцем, на підприємстві якого учень проходить навчання за
дуальною формою освіти. Таким чином, молодий фахівець матиме змогу користуватися
привілеями трудового законодавства в повному обсязі та отримуватиме заробітну плату за
фактично відпрацьований на підприємстві час. Цю пропозицію також враховано в ініціативі 6.1.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на всій території Донецької та Луганської
областей.
Оцінка економічного впливу
Дуальна освіта може означати для випускника більшу імовірність працевлаштуватись відразу
після закінчення навчання72 та мати більшу заробітну плату порівняно з випускниками
загальних програм, проте ця різниця стає статистично незначимою після досягнення певного
віку (досвіду)73. Працевлаштування залежить від форми організації дуальної освіти – якщо
освіта більше сконцентрована на навчанні в тренінг-центрах або підприємствах, то імовірність
отримати роботу зростає на 30% порівняно з навчанням, що більше триває в стінах школи
(профтеху чи ЗВО). Крім того, ефективність такої освіти – тобто позитивний вплив на заробітну
плату працівника впродовж життя порівняно з іншими формами освіти – залежить від того,
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Аналітичний звіт «Думки роботодавців про дуальну форму освіти». http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16664.pdf

Варто зазначити, що наукові дослідження все ж мають розбіжності щодо величини цього ефекту, особливо це стосується
довгострокового ефекту, коли в довгій перспективі різниці в імовірностях отримати роботу може не бути.
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наскільки високими були вигоди від такого навчання для самої фірми.74 Згідно з
дослідженнями75 та розрахунками, запровадження дуальної освіти може принести 0,5-1%
(оптимістичні оцінки) до реального росту ВРП в Донецькій та Луганській областях, починаючи
з 2025 року.
Крім того, запровадження дуальної освіти дозволить зменшити професійно-кваліфікаційні
дисбаланси та відповідно прискорити пошук роботи та заповнення вакансій, що позитивно
впливатиме на кількість зайнятих та ВРП регіону.
Витрати на навчання здобувачів освіти за дуальною формою мають розраховуватися на
умовах співфінансування бізнесом. Витрати на організацію та проведення інформаційнокомунікаційних заходів для представників бізнесу та закладів освіти (проведення форумів,
виставок, конференцій) можуть бути здійснені в рамках звичайної діяльності розпорядників
бюджетних коштів.
Нормативна база
•

Кодекс законів про працю України;

•

Закон України «Про освіту» №214-VIII від 05.09.2017 року;

•

Закон України «Про фахову передвищу освіту» №2745-VIII від 06.06.2019 року;

•

Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» №103/98-ВР від 10.02.1998
року;

•

Закон Україні «Про вищу освіту» № 37-38;

•

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про впровадження
елементів дуальної системи навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників».

Юридичні ризики
Для реалізації ініціативи та з метою розширення дуальної освіти на професійну підготовку
робітників, необхідно модернізувати, державні стандарти для конкретних робітничих
професій, а розширення дуальної освіти на вищу школу (для здобувачів вищої та фахової
передвищої освіти) потребує більш комплексного вирішення, а саме: (1) прийняття
спеціального нормативного акту, який би регулював реалізацію освітнього процесу у двох
місцях – у закладі освіти та на підприємств та встановлював правила такого організаційного
процесу для закладів освіти (наразі Міністерством освіти і науки України розроблений проект
Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти, але проект на
стадії обговорення) та (2) внесення змін в чинний Кодекс Законів про працю України, який,
зокрема, встановлював би особливий вид трудових договорів (наприклад, учнівський договір)
Також необхідно буде внести зміни до освітніх стандартів з конкретних професій.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Військово-політичних ризиків при реалізації ініціативи не передбачається.

Наприклад, у Швейцарії працівники з дуальною освітою мають на 8% вищі доходи порівняно з працівниками, що мають не
дуальну форму освіти, через те що під час самої програми вони приносять більше вигоди для фірм, ніж у Німеччині (імовірно,
через нижчі витрати на оплату праці таких студентів). Wolter, Stefan C., and Paul Ryan. 2011. “Apprenticeship.” In Handbook of the
Economics of Education, Vol. 3, ed. Eric A. Hanushek, Stephen Machin, and Ludger Woessmann. Amsterdam: North Holland: 521–576.
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Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Впровадження дуальної форми освіти в усіх закладах професійної (професійно-технічної) та
фахової передвищої освіти, ймовірно, не матиме суттєвого впливу на ґендерну рівність, якщо
до цього процесу будуть залучені навчальні заклади, які навчають як хлопців, так і дівчат.
Якщо ж відповідно до потреб бізнесу перевага надаватиметься певним навчальним закладам
або їхнім підрозділам, які готують робітників за так званими «чоловічими» професіями, і згодом
відбір учнів, які проходитимуть практичну частину навчання на підприємстві, матиме
дискримінаційні ознаки за статтю, то є ризик збільшення ґендерної нерівності. Наприклад,
ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» у м. Краматорськ, яке співпрацює з
місцевим професійно-технічним училищем за системою дуальної освіти, зацікавлене у
підготовці верстатників, а також машиністів крану, електромонтерів, електрозварників та
ремонтників76.
Для того щоб дуальна освіта сприяла більшій соціальній інклюзії осіб із вразливих категорій,
потрібно вживати додаткових заходів, які відповідають їхнім специфічним потребам і
особливостям. Наприклад, з метою забезпечення права на освіту дітей з особливими
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, навчальні заклади мають забезпечити їм
належні і безпечні умови для теоретичної частини навчання, а керівники підприємств –
пристосувати робочі місця для практичної частини навчання і подальшого працевлаштування
після закінчення навчання77. Організація навчання та робочих місць для учнів з інвалідністю
вимагає додаткових витрат, які могли би хоча б частково покриватися за рахунок Фонду
соціального захисту інвалідів та інших джерел.
Оцінка корупційних ризиків
Є незначні ризики надання необґрунтованих преференцій деяким бізнесам та обмеження
доступу інших на етапі укладання договору із навчальним закладом. Мінімізувати ризики
можна завдяки автоматизації відбору партнерів з боку бізнесу та проведенню публічних
аукціонів на укладання контрактів ДФО.

6.6.

Впровадження уроків підприємництва з початкової школи

Завдання: збільшити схильність молоді регіону до підприємництва.
Дослідження USAID ERA показало, що підприємництво не є популярним серед населення
Донецької та Луганської областей – регіону із потужною індустріальною традицією. Для того
щоб пом’якшити цей ефект на наступні покоління, пропонуємо додати підприємницьку
компетенцію у програму Нової української школи (НУШ) в Донецькій та Луганській областях як
пілотну. Це можуть бути як виділені уроки, так і наскрізна компетенція та проєктна співпраця
школярів.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на всій території Донецької та Луганської
областей.
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https://life.liga.net/poyasnennya/article/doplata-za-uspeshnost-i-70-praktiki-kak-studenty-v-kramatorske-stanovyatsya-stanochnikami
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Оцінка економічного впливу
Ефективність навчання та результати від отримання освіти з підприємництва залежатимуть
від наповнення програми та методів викладання. Дослідження показують, що практичні
заняття приносять більше користі, аніж вивчення теоретичних основ78. Для прикладу, в країнах
Європи існує програма JACP (Junior Achievement Company Program) для школярів, у рамках
якої вони тренуються створювати власні фірми. Дослідження, проведене на даних зі Швеції79
(включені школярі старшої школи (high school), показало, що така програма насправді дуже
корисна, і є суттєві статистичні відмінності в підприємницьких досягненнях цих випускників у
майбутньому80. Результати показують, що випускники мають на 24% більшу імовірність
відкрити свою компанію в майбутньому та можуть мати на близько 10% вищий дохід від
підприємницької діяльності, ніж підприємці, які не були випускниками цієї програми. Схожі
результати показують дослідження даних про американських школярів81. Проте результати не
показують статистичного впливу цієї програми на «виживання» компанії. Якщо припустити, що
загалом продуктивність таких випускників може зрости на 10% порівняно з контрольною
групою, то це потенційно може призвести і до відповідного додаткового росту валового
регіонального продукту на душу населення (для цієї частини населення). Ці зміни можуть бути
дуже важливими для розвитку регіону в майбутньому, проте таких результатів варто очікувати
в дуже довгостроковій перспективі, тобто після завершення дії стратегії (2030 року).
Витрати на розробку програми, навчання вчителів та підготовку методичних матеріалів
доцільно профінансувати через залучення донорської організації, яка профільно займається
підтримкою підприємництва (наприклад, USAID, GIZ Ukraine). Якщо розробка програми буде
фінансуватися за рахунок донорських чи грантових коштів, то суттєвих витрат для України не
буде.
Нормативна база
•

Закон України «Про освіту» №214-VIII від 05.09.2017 року;

•

Закон України «Про повну загальну середню освіту» №463-ІХ від 16.01.2020 року.

Юридичні ризики
Ініціатива впровадження спеціальних уроків (курсів) у навчальну шкільну програму потребує
перегляду навчальних планів та робочих навчальних планів закладів освіти із внесенням таких
уроків (курсів) підприємництва як додаткової варіативної складової цих планів.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Військово-політичних ризиків при реалізації ініціативи не передбачається. Будь-яка ініціатива,
яка реалізується і засвідчує розвиток регіону, руйнує зусилля російської пропаганди та
позитивно впливає на процеси із подолання стереотипів щодо регіону. Особливо, коли мова
йде про турботу про дітей та молодь.
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https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf
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Elert, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. (2015). The impact of entrepreneurship education in high school on long-term
entrepreneurial performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 209–223.
Проаналізовані випускники 1994-1996 років та порівняні їхні підприємницькі результати з контрольною групою впродовж 16
років після випуску.
80

81

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.584.9846&rep=rep1&type=pdf
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Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
За ідеальних умов (розроблено адекватні програми навчання, підібрані належні методи
навчання і кваліфіковані педагоги чи ментори із досвідом підприємництва, а також покращено
умови ведення бізнесу в регіоні та Україні загалом) навчання основам підприємництва з
початкової школи у довгостроковій перспективі може сприяти скороченню ґендерної нерівності
через зростання кількості дівчат та жінок, які започаткували власну справу.
Аналогічно, це також може дати шанс дітям з малозабезпечених родин вирватися з бідності,
але для цього потрібно розвивати навички підприємництва і після закінчення шкільної освіти,
покращувати доступ населення з вразливих груп до недорогих мікрокредитів та надавати іншу
підтримку у веденні бізнесу.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.
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7. Екологія
Завдання: запобігти екологічним катастрофам та покращити стан довкілля в регіоні.
Таблиця 8. Стратегічні індикатори за напрямком: Рівень капітальних інвестицій на охорону
навколишнього природного середовища, % ВРП

Показник

Поточний стан 2019

Бачення 2030

Донецька
обл.

Луганська
обл.

Україна
(середнє)

Донецька
обл.

Луганська
обл.

Рівень капітальних інвестицій
на охорону навколишнього
природного середовища, %
ВРП

0,79%

0,08%

2%

2%

2%

Валовий регіональний продукт
на 1 т викидів забруднюючих
речовин
від
пересувних
джерел, млн грн/т

285

1081

1658

2000

2000

Частка утилізованих відходів, %
від утворених

20%

9%

24%

25%

25%

Джерело: Державна служба статистики України

Висока концентрація промислового, сільськогосподарського виробництва, об'єктів
транспортної інфраструктури в поєднанні зі значною щільністю населення та екологічними
ризиками через бойові дії створили значне навантаження на довкілля в Донецькій та
Луганській областях. Інтенсивна експлуатація природних ресурсів протягом тривалого часу
призвела до того, що зміни торкнулися всіх компонентів навколишнього середовища
Донецької та Луганської областей: атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод,
ґрунтів, ландшафтів, біорозмаїття тощо.
Для вирішення екологічних проблем, які роками накопичувались в регіоні, та мінімізації ризиків
для довкілля існує нагальна потреба розробки та впровадження комплексної екологічної
концепції Донецької та Луганської областей. Така концепція має розроблятися за ініціативи
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за участі Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України та місцевими органами влади.
Разом з тим, до розробки та впровадження комплексної екологічної концепції існує потреба в
реалізації частини заходів, пов’язаних з еколого-економічними та еколого-соціальними
ризиками в рамках нижченаведених ініціатив.

7.1.

Розробка та впровадження планів сталої міської мобільності

Завдання: зменшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел.
На Донецьку та Луганську області припадає 33% від загальної кількості викидів шкідливих
речовин від стаціонарних джерел в Україні, що в поєднанні з викидами від пересувних джерел
створює значне навантаження на довкілля регіону та негативно впливає на здоров'я
населення та екосистеми регіону. Задля зменшення викидів шкідливих речовин від
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пересувних джерел у громадах Донецької та Луганської областей існує потреба в розробленні
та впровадженні Планів сталої міської мобільності.
Плани розробляються та впроваджуються місцевими органами влади для великих міст
Донецької та Луганською області згідно з Настановами з розробки та виконання плану сталої
міської мобільності, підготованими Європейською комісією.
Суттєвого зменшення викидів забруднюючих речовин та рівня шуму, викидів парникових газів
та енергоспоживання в містах Донецької та Луганської області можна досягти завдяки:
•

впровадженню сучасних методів планування та управління міським рухом для збільшення
перевезень громадським транспортом та зменшення заторів на автошляхах;

•

сприянню розвитку немоторизованих засобів пересування;

•

заміні рухомого складу громадського транспорту на двигунах внутрішнього згоряння на
транспорт на електродвигунах, розвитку та реконструкції міського електричного
транспорту, зокрема трамвайного та тролейбусного транспорту.

Територіальний принцип
У великих містах на всій території областей.
Оцінка економічного впливу
Розробка та впровадження регіональних планів сталої міської мобільності матиме позитивний
вплив на показники соціально-економічного розвитку регіону. Поступова заміна застарілого
рухомого складу громадського транспорту із двигунами внутрішнього згоряння на електричні
засоби пересування вимагатиме інвестицій у рухомий склад, який є більш екологічним і сприяє
зменшенню викидів забруднюючих речовин у атмосферу в міських агломераціях регіону. Для
того щоб стимулювати використання немоторизованих засобів пересування (велосипедів та
самокатів), потрібно удосконалювати міську дорожню інфраструктуру (велосипедні доріжки та
стоянки для велосипедів у місцях скупчення людей та потенційних туристичних локаціях).
Кількісна оцінка впливу ініціативи має проводитись на локальному рівні, виходячи з потреб та
стратегічних планів окремих міст регіону. Кошторисна вартість ініціатив залежить від
локальних умов кожного міста, тому витрати на розробку та впровадження планів сталої
міської мобільності розраховуються місцевими органами влади на підставі проектнокошторисної документації для окремих заходів.
Витрати на розробку та впровадження Планів сталої міської мобільності можуть бути
профінансовані з Державного або обласних фондів охорони навколишнього природного
середовища в разі внесення змін до Переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів».
Нормативна база
•

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991
року № 1264-XII;

•

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

•

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII;
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•

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 «Про затвердження
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.

7.2.

Розбудова регіональних систем моніторингу довкілля

Завдання: розробка та впровадження на територіях Донецької та Луганської областей
сучасних систем моніторингу довкілля.
Для інформаційної підтримки управлінських рішень у сфері управління якістю довкілля та
екологічної безпеки в регіоні існує нагальна потреба розбудови регіональних систем
моніторингу довкілля.
Розбудова регіональних систем моніторингу довкілля здійснюється на виконання вимог
Директиви 2008/50/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 2008 р. «Про якість
атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи» та Директиви 2004/107/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 р. «Про миш'як, кадмій, ртуть, нікель
та поліциклічні ароматичні вуглеводні в атмосферному повітрі», Директиви 2000/60/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р. «Про встановлення рамок діяльності
Співтовариства в галузі водної політики» тощо.
Розбудова регіональних систем моніторингу довкілля сприятиме:
•

вдосконаленню управління якістю довкілля на регіональному рівні через інформаційне
забезпечення прийняття управлінських рішень;

•

посиленню контролю забруднення довкілля;

•

поліпшенню якості атмосферного повітря в зонах та агломераціях Донецької та Луганської
області, якості поверхневих та ґрунтових вод, стану ґрунтів, показників біологічного
різноманіття тощо;

•

зменшенню негативного впливу на здоров’я та покращенню якості життя населення
Донецької та Луганської областей.

Розбудова регіональних систем моніторингу довкілля забезпечується місцевими органами
влади та Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Для фінансування
витрат можна використовувати кошти Державного або обласних фондів охорони
навколишнього природного середовища.
Територіальний принцип
Розбудова регіональних систем моніторингу довкілля здійснюється на всій території Донецької
та Луганської областей, включаючи території громад та території, прилеглі до лінії
розмежування.
Оцінка економічного впливу
Витрати на розбудову регіональних систем моніторингу довкілля розраховуються Міндовкілля
та місцевими органами влади згідно з обсягами спостережень та завданнями, що
зазначаються в Програмі державного моніторингу вод, Програмах державного моніторингу в
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галузі охорони атмосферного повітря зон та агломерацій, Регіональних цільових програмах
моніторингу довкілля тощо.
Нормативна база
•

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991
року № 1264-XII;

•

Кодекс України про надра;

•

Земельний кодекс України;

•

Лісовий кодекс України;

•

Водний кодекс України;

•

Закон України «Про відходи» 5 березня 1998 року № 187/98-ВР;

•

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

•

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
24 лютого 1994 року № 4004-XII;

•

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII;

•

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження
Положення про державну систему моніторингу довкілля»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 «Деякі питання
здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 758 «Про затвердження
Порядку здійснення державного моніторингу вод»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р. № 661 «Про затвердження
Положення про моніторинг земель».

Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.

7.3.

Переробка та утилізація промислових та побутових відходів

Завдання: збільшити частку утилізованих відходів через розбудову регіональних систем
управління побутовими та промисловими відходами в Донецькій та Луганській областях.
Розбудова регіональних систем управління побутовими та промисловими відходами
здійснюється на виконання вимог Директиви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради
від 19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив», Директиви 1999/31/ЄС
від 26 квітня 1999 р. «Про захоронення відходів», Директиви 2006/21/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. «Про управління відходами видобувних
підприємств, та якою вносяться зміни до Директиви 2004/35/ЄС» та на виконання
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії управління
відходами в Україні до 2030 року» від 8 листопада 2017 р. № 820-р, Розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030
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року» від 20 лютого 2019 р. № 117-р та згідно з Методичними рекомендаціями з розроблення
регіональних планів управління відходами, затвердженими Наказом №142 Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів України від 12 квітня 2019 року.
Успішний досвід Маріуполя з використання кредитних коштів для осучаснення та збільшення
ефективності системи поводження з відходами може бути запозичений для інших великих міст
регіону.
Розбудова регіональних систем управління побутовими та промисловими відходами
сприятиме:
•

зменшенню обсягів утворення та збільшенню обсягу збирання, сортування, переробки та
повторного використання побутових відходів, у тому числі збільшенню обсягів
використання відходів як вторинних ресурсів для виробництва енергії;

•

зменшенню обсягів утворення та збільшенню обсягу збирання, переробки та повторного
використання промислових відходів, небезпечних відходів, відходів будівельно-ремонтних
робіт, відходів виробництва продукції сільського господарства та специфічних видів
відходів, зокрема відходів, накопичених до 1991 року;

•

підвищенню безпеки місць зберігання відходів, зокрема накопичувачів промислових
відходів, для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та транскордонного
забруднення;

•

збільшенню кількості робочих місць у сфері поводження з побутовими та промисловими
відходами;

•

зменшенню негативного впливу на здоров’я та покращенню якості життя населення
Донецької та Луганської областей.

Розбудова регіональних систем моніторингу довкілля, включно з розробленням та
впровадженням Регіональних планів управління відходами, Планів заходів щодо зменшення
обсягів захоронення побутових відходів, що біологічно розкладаються, Планів заходів щодо
приведення полігонів у відповідність з екологічними вимогами, Планів управління відходами
будівельно-ремонтних робіт, Планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних
засобів захисту рослин тощо здійснюється місцевими органами влади.
Територіальний принцип
Розбудова регіональних систем управління побутовими та промисловими відходами
здійснюється на всій території Донецької та Луганської областей, включаючи території громад
та території, прилеглі до лінії розмежування, крім тимчасово окупованих територій.
Оцінка економічного впливу
Впровадження комплексного підходу до управління побутовими та промисловими відходами
сприятиме приросту інвестицій та поліпшуватиме якість життя у регіоні. На контрольованих
територіях Донецької та Луганської областей утилізується значно нижча частка відходів, ніж у
середньому по Україні. Практично відсутня інфраструктура для утилізації та знешкодження
відходів, тому необхідні інвестиції у рекультивацію полігонів для безпечного зберігання
відходів та будівництво сміттєпереробних та сміттєспалювальних заводів. Для того щоб
досягти цільового показника переробки та утилізації сміття до 2030 року, потрібно збудувати
принаймні 15 сміттєпереробних заводів (виходячи з середньої потужності 80 тис. т на рік), що
потребуватиме близько 300 млн євро капітальних інвестицій. Також потрібно інвестувати в
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рекультивацію існуючих полігонів для зберігання сміття та підприємства для вторинної
переробки відходів.
Витрати на реалізацію ініціативи на локальному рівні розраховуються державними та
місцевими органами влади при розробленні Регіональних планів управління відходами,
Планів заходів щодо зменшення обсягів захоронення побутових відходів, що біологічно
розкладаються, Планів заходів щодо приведення полігонів у відповідність з екологічними
вимогами, Планів управління відходами будівельно-ремонтних робіт, Планів заходів щодо
ліквідації накопичень непридатних хімічних засобів захисту рослин тощо.
Нормативна база
•

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991
року № 1264-XII;

•

Земельний кодекс України;

•

Закон України «Про відходи» 5 березня 1998 року № 187/98-ВР;

•

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

•

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
24 лютого 1994 року № 4004-XII;

•

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР;

•

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995 року №
255/95-ВР;

•

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII;

•

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року № 2354-VIII;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Національної стратегії
управління відходами в Україні до 2030 року» від 8 листопада 2017 р. № 820-р;

•

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану
управління відходами до 2030 року» від 20 лютого 2019 р. № 117-р;

•

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про затвердження
Методичних рекомендацій з розроблення регіональних планів управління відходами» від
12 квітня 2019 року №142.

Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.

7.4.

Адаптація до зміни клімату та пом’якшення його наслідків, зменшення
викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

Завдання: зменшення викидів парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.
Наслідки зміни клімату призводять до зростання загрози дезертифікації (опустелювання)
степів та сільськогосподарських земель, браку питної води в регіоні, зниження продуктивності
лісів, затоплення прибережних частин та абразії (руйнування) морських берегів у Донецькій
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області тощо. Для мінімізації екологічних, економічних та соціальних ризиків зміни клімату
існує потреба в розробленні та впровадженні регіональних та місцевих Планів дій з адаптації
до наслідків зміни клімату та Планів дій з пом’якшення зміни клімату.
Заходи з адаптації до наслідків зміни клімату та пом’якшення зміни клімату розробляються з
урахуванням цілей Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату,
Паризької угоди, політичних ініціатив Європейської комісії «European Green Deal» тощо.
Впровадження заходів з адаптації до наслідків зміни клімату, пом’якшення зміни клімату та
зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря сприятимуть:
•

підвищенню стійкості сільськогосподарського виробництва до зміни клімату та врожайності
сільськогосподарських культур за допомогою впровадження систем зрошення,
використання стійких до зміни клімату посівних культур, відновлення лісосмуг;

•

збільшенню обсягів заліснення та, як наслідок, виробництва деревини, зменшенню втрат
деревини через впровадження регіональних систем боротьби з лісовими пожежами,
сповільненню процесів вітрової ерозії ґрунтів;

•

розвитку виробництва більш дешевих відновлюваних або альтернативних видів енергії,
зокрема, розвитку вітрової та водневої енергетики;

•

зменшенню енергоспоживання за рахунок санації житлових, адміністративних та
виробничих будівель;

•

збереженню конкурентного доступу підприємств енергетичної, хімічної, металургійної
галузей тощо до ринку ЄС та інших країн після введення податку на імпорт товарів з
вуглецевим слідом;

•

зменшенню викидів забруднюючих речовин та парникових газів від промисловості та, як
наслідок, зменшенню негативного впливу на здоров’я та покращенню якості життя
населення Донецької та Луганської областей.

Розробка регіональних та місцевих Планів дій з адаптації до наслідків зміни клімату та Планів
дій з пом’якшення зміни клімату здійснюється на всій території Донецької та Луганської
областей, включаючи території громад, крім тимчасово окупованих територій. Розбудова
регіональних систем моніторингу довкілля, включно з розробленням та впровадженням
Регіональних планів управління відходами, Планів заходів щодо зменшення обсягів
захоронення побутових відходів, що біологічно розкладаються, Планів заходів щодо
приведення полігонів у відповідність з екологічними вимогами, Планів управління відходами
будівельно-ремонтних робіт, Планів заходів щодо ліквідації накопичень непридатних хімічних
засобів захисту рослин тощо здійснюється місцевими органами влади.
Територіальний принцип
Розробка регіональних та місцевих Планів дій з адаптації до наслідків зміни клімату
здійснюється на всій території Донецької та Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Інвестиції у зрошення, розвиток альтернативної енергетики, енергоефективність як у побуті,
так і у промисловості сприятиме декарбонізації економічної діяльності. Окрім позитивного
впливу на економічний розвиток від реалізації інвестиційних ініціатив, описаних у відповідних
галузевих розділах цього звіту, це матиме також ефекти довгострокового характеру завдяки
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розширенню конкурентного доступу промислових підприємств регіону до ринку ЄС та інших
країн після введення податку на імпорт товарів з вуглецевим слідом. Також це сприятиме
підвищенню рівню валового регіонального продукту в розрахунку на 1 т викидів діоксиду
вуглецю.
Витрати на впровадження заходів з адаптації до наслідків зміни клімату та пом’якшення зміни
клімату розраховуються місцевими органами влади та суб’єктами господарювання при
розробці окремих заходів, отриманні дозволів на викиди забруднюючих речовин, розробці
регіональних та місцевих Планів дій з адаптації до наслідків зміни клімату та Планів дій з
пом’якшення зміни клімату.
Нормативна база
•

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991
року № 1264-XII;

•

Закон України «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»;

•

Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди»;

•

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

•

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 року № 2707-XII;

•

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI.

Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків.

7.5.

Підтримка рівня та очищення шахтних вод

Завдання: розробка та впровадження Проектів ліквідації гірничих підприємств з урахуванням
збереження систем очищення та водовідливу шахтних вод.
Неконтрольоване затоплення шахт у Донецькій та Луганській областях призводить до
підтоплення прилеглих територій, засолення ґрунтів і забруднення підземних та поверхневих
вод регіону, активізуються процеси накопичення метану та радону в підвалах житлових та
виробничих приміщень, процеси просідання земної поверхні, що призводить до виведення з
експлуатації будівель, споруд та комунікацій, у тому числі газопроводів, каналізаційних та
водопровідних мереж тощо. Через затоплення низки шахт у Донецькій та Луганській областях
існує нагальна потреба розробки та впровадження Проектів ліквідації гірничих підприємств з
урахуванням збереження систем очищення та водовідливу шахтних вод.
Підтримка рівня шахтних вод та збереження або реконструкція систем їх очищення сприятиме:
•

підвищенню безпеки житлових, адміністративних та виробничих будівель, транспортних,
водопровідних, каналізаційних, газових, електричних мереж тощо через зменшення
накопичування метану в підвальних приміщеннях та уповільнення процесів просідання
земної поверхні;

•

зменшенню площ підтоплення та засолення ґрунтів, у тому числі сільськогосподарських
земель;
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•

підвищенню якості поверхневих та підземних вод, запобіганню виникнення надзвичайних
ситуацій та транскордонного забруднення;

•

зменшенню негативного впливу на здоров’я та покращенню якості життя населення
Донецької та Луганської областей через підвищення якості питної води.

Розробка Проектів ліквідації гірничих підприємств забезпечується Міненерговугілля.
Впровадження Проєктів ліквідації гірничих підприємств забезпечується ДП «Об'єднана
компанія “Укрвуглереструктуризація”».
Оцінка економічного впливу
Реалізація ініціативи матиме позитивний економічний вплив як інтегральна частина
трансформації вугільних регіонів, а також завдяки позитивним результатам для сільського
господарства. Витрати на заходи з ліквідації гірничих підприємств та підтримки рівня шахтних
вод фінансуються з державного бюджету згідно з Проектами ліквідації гірничих підприємств,
що затверджуються Міненерговугілля та виконуються ДП «Об'єднана компанія
“Укрвуглереструктуризація”».
Нормативна база
•

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991
року № 1264-XII;

•

Кодекс України про надра;

•

Водний кодекс України;

•

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на
період до 2030 року» від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII;

•

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
від 24 лютого 1994 року № 4004-XII;

•

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII;

•

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року № 2354-VIII;

•

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI;

•

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
25 квітня 2013 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 27 лютого 2009 року «Про стан безпеки водних ресурсів держави та
забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України» від 25
червня 2013 року № 350/2013.

Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Реалізація ініціативи пов’язана із потребою вести перемовини на міжнародних майданчиках
(ТКГ, «Нормандський формат» тощо), оскільки питання екології не може бути розділено лінією
розмежування. Як приклад можна навести поєднання проблеми затоплення шахт, які
розташовані як на території ТОТ, так і на підконтрольній українському уряду території
Донецької та Луганської областей.
Також при реалізації ініціативи варто брати до уваги негативні наслідки від бойових дій, що
відбувалися і подекуди продовжують відбуватися (пожежі внаслідок бойових дій, мінне
забруднення тощо).
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Екологічні питання можуть також бути хорошим початком діалогових майданчиків (платформ)
між мешканцями по обидві сторони лінії розмежування, адже питання подолання негативних
явищ у екологічній сфері об'єднує.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків. Можливі корупційні ризики
нецільового використання публічних коштів під час здійснення операційної діяльності
підприємством, відповідальним за підтримку рівня шахтних вод.
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8. Якість життя людей
Завдання: підвищення якості життя населення на територіях Донецької та Луганської
областей та запобігання відтоку з регіону трудових ресурсів.
Таблиця 9. Стратегічний індикатор за напрямком: результати опитування громадян
Показник

Область

Частка негативних відповідей
на запитання «Як Ви
вважаєте, справи у Вашому
районі рухаються в
правильному чи в
неправильному напрямку?»

Донецька
Луганська
Україна

Значення 2020

Проміжне значення
2023

Бачення 2030

39%*

25%

10%

58%*

38%

10%

31%**

Джерело: Опитування громадської думки в Донецькій та Луганській областях 27 серпня – 2 жовтня, 2020, Центр аналізу та
соціологічних досліджень на замовлення Міжнародного республіканського інституту, Шосте всеукраїнське муніципальне
опитування від Міжнародного республіканського інституту

8.1.

Запровадження низки ініціатив, покликаних підвищити рівень безпеки в
регіоні

Завдання: зміна сприйняття регіону: від «району бойових дій» до «району підвищеної
безпеки».
Хоча безпека в регіоні повною мірою залежить від агресії Російської Федерації, уряд України
може запровадити ряд ініціатив, які б сприяли підвищенню безпеки в Луганській та Донецькій
областях.
1) Укріплення української армії та розвиток військового співробітництва (інтеграція зі
стандартами НАТО, навчання, двосторонні відносини). Потенційна можливість отримати
швидку точкову відповідь на порушення режиму тиші і в разі загострення бойових дій82
зменшує бажання представників незаконних збройних формувань, а також регулярних частин
Російської Федерації вести активні бойові дії на території Луганської та Донецької областей.
Відповідність стандартам у сфері військово-цивільного співробітництва підвищує загальну
дисципліну серед військовослужбовців, визначає формати взаємодії з місцевим населенням,
що сприяє побудові довіри в місцях постійної чи тимчасової дислокації військовослужбовців
та правоохоронців.
2) Побудова військових містечок та переведення (створення, відновлення) воєнних
частин з постійною дислокацією в Донецькій та Луганській областях (на противагу
ротації і командируванню). Громада відчуває реальні переваги від перебування військових
в громаді, бачить у військовослужбовцях не тільки тих, хто приїхав «воювати», а й тих, хто
стає частиною громади і живе з родиною, платить податки, чиї діти ходять до школи разом із
іншими дітьми. Усвідомлена потреба будувати стосунки не на 6 місяців, а на довгий період
мотивує уникати конфліктних ситуацій.
3) Розвиток територіальної оборони по всій країні й у Донецькій та Луганській областях.
На відміну від служби в армії, позитивну роль відіграє розвиток відповідальності й готовності
(технічної та психологічної) у місцевого населення чинити супротив у разі загострення ситуації.
Контрактування людей на територіальну оборону, підвищення престижу територіальної

82

«Реальна загроза», або credible threat.
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оборони, підтримка батальйонів тероборони з боку місцевого бізнесу та влади може також
створювати відчуття безпеки в громаді й підвищувати загальний рівень безпеки в регіоні.
4) Перегляд підходів до цивільного захисту. Фінансування навчання й інформаційнокомунікаційна робота з розбудови самоорганізації населення: введення курсів з пожежної
безпеки і цивільних пожежників, парамедиків тощо. Спроможність до самоорганізації суттєво
підвищує рівень довіри між членами громади, а також підвищує спроможність чинити спротив
як у разі воєнних дій, так і в надзвичайних ситуаціях.
5) Зміна підходу у комунікації влади з місцевим населенням. Слід значно більше
інвестувати у створення українського інформаційного поля. Це дозволить підвищити
лояльність до України мешканців громад біля лінії розмежування, що позитивно вплине на
безпеку в регіоні. Потрібно відновлювати доступ до українського ТБ та радіо, друкованих та
електронних засобів масової інформації, інвестувати в розвиток суспільного мовника і
регіональних медіа. Важливо робити постійні звернення саме до населення (не тільки до
військовослужбовців) від топ-політиків з роз’ясненням політик, вести дискусію про майбутнє,
пояснювати стратегію держави, долучати очільників населеного пункту до прийняття рішень
(навіть в умовах системи військово-цивільних адміністрацій (ВЦА)), пояснювати потенційну
загрозу, пов'язану з окупацією.
За успішної реалізації ініціативи в регіоні будуть створені умови, в яких зростання
інтенсивності «бойових дій» сприймається населенням Луганської та Донецької областей, а
також загалом України як злочини, вчинені Російською Федерацією або «проксі» РФ –
незаконними збройними формуваннями, і грає проти російського інформаційного наративу про
«захисників». Крім того, в регіоні з’явиться спроможна система реагування на загострення
ситуації на лінії розмежування у разі збільшення інтенсивності бойових дій по всій території
Луганської та Донецької областей.
Територіальний принцип
Лінія
розмежування.
Запровадження
форматів
взаємодії
та
співробітництва
військовослужбовців із місцевим населенням сприятиме зміцненню довіри в місцях їх постійної
чи тимчасової дислокації на території громад, прилеглих до лінії розмежування.
Громади Донецької та Луганської області. Розвиток у місцевого населення відповідальності
та готовності (технічної та психологічної) чинити супротив у разі загострення ситуації.
Навчання населення щодо питань безпеки, правильних дій та самоорганізації в умовах
надзвичайних ситуацій.
Оцінка економічного впливу
Покращення безпеки в регіоні, ймовірно, не матиме швидкого прямого економічного ефекту,
проте справлятиме ключовий вплив на якість життя в регіоні у довгостроковій перспективі,
збільшить імовірність того, що молодь може залишиться жити та працювати в регіоні, що,
відповідно, може збільшити кількість робочої сили в регіоні в довгій перспективі.
Нормативна база
•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» № 141-VIII від 03.02.2015 року;

•

Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях» № 2268-VIII від 18 січня 2018 року;
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•

Закон України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 року № 1934-XII.

Юридичні ризики
Ініціатива щодо територіальної оборони України наразі законодавчо не узгоджена. Відповідно
до Закону України «Про оборону», територіальну оборону на всій території країни організовує
Генеральний штаб Збройних Сил України. Бригади територіальної оборони створюються на
базі Сухопутних військ. Наразі у Верховній Раді України зареєстрований Проєкт Закону «Про
територіальну оборону України», але він перебуває на початковій стадії розгляду. Прийняття
цього закону або прийняття іншого нормативного документу, який би регулював поняття
«територіальна оборона» та його правову основу, могло би сприяти реалізації ініціативи з
розвитку територіальної оборони.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива повністю пов’язана із військово-політичною ситуацією. Запропоновані заходи є
важливою складовою побудови безпеки і сталого миру як у регіоні, так і в країні загалом.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Підвищення рівня безпеки через запропоновані ініціативи має принести вигоди усьому
населенню, незалежно від статі, віку, стану здоров'я та інших характеристик. Зміни у поглядах
мешканців громад поблизу лінії розмежування та підвищення їх лояльності до України можуть
значно підвищити ефективність комплексу заходів зі зменшення соціальної ізоляції населення,
що проживає на цих територіях.
Оцінка корупційних ризиків
Ініціатива не несе вагомих корупційних ризиків. Запобігання можливим корупційним ризикам
може здійснюватися наявними інструментами.

8.2.

Комплекс заходів з підвищення якості та енергоефективності старого
житлового фонду та комунальних мереж

Завдання: подолати дефіцит якісного житла, знизити споживання тепла та енергії, а отже
суми у платіжках мешканців, збільшити частку альтернативних джерел в енергоспоживанні
Потрібно впровадити муніципальний енергоменеджмент та енергомоніторинг у громадах як
систему управління використанням енергетичних та природних ресурсів. У рамках такої
системи слід розробити плани дій сталого енергетичного розвитку громад на підставі
Європейської ініціативи Угоди мерів по досягненню кліматичних і енергетичних цілей ЄС. В
рамках плану дій системно запроваджуватимуться проекти енергоефективності в громадах.
Ми пропонуємо поєднати такі проекти із створенням системи підтримки ОСББ, яка
включатиме, крім проектів енергоефективності, проекти капітального ремонту та суттєвого
поліпшення якості існуючого житла для подолання житлової проблеми:
•

Всебічна підтримка розширення практик управління будинками через ОСББ шляхом
створення регіональних Ресурсних центрів підтримки ОСББ, які надаватимуть
інформаційну, консультаційну, навчальну, методичну підтримку населенню в питаннях
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створення ОСББ; послугу виготовлення технічної документації на багатоквартирні
будинки83 тощо.
•

Запровадження окремого пакету для ОСББ Донецької та Луганської областей у рамках
державних програм підтримки енергомодернізації (станом на дату публікації звіту діють
програми «Енергодім» та «Теплі кредити»), які передбачають підвищення загальної суми
відшкодування витрат за рахунок державного та місцевого бюджетів до 70-90% витрат;

•

Надання пільгових кредитів на капітальний ремонт будинків у рамках муніципальних
програм для підвищення якості старого жилого фонду та подолання дефіциту якісного
житла, який виник через відсутність нового житлового будівництва.

•

Створення та підтримка мережі місцевих компаній для реалізації комплексу заходів,
спрямованих на скорочення споживання енергоресурсів та термомодернізацію будівель,
передусім у шахтарських мономістах. Забезпечення для компаній довгострокових
контрактів із гарантованими обсягами робіт, що покращить передбачуваність операційної
діяльності. Починати можна з проведення термомодернізації будівель бюджетної сфери
(школи, дитсадки, лікарні тощо), згодом – переорієнтація на житлові будинки. Такі компанії
можуть виконувати повний комплекс робіт – від енергоаудиту до проектування та
будівництва.

•

Реформування комунальних підприємств та теплового господарства громад через
встановлення лічильників, аудит стану інфраструктури та фінансового стану компаній,
ранжування проблемних ситуацій, а також фінансова підтримка їх вирішення. Найбільш
критичними на даний момент, згідно із експертними інтерв’ю, є теплозабезпечення міст
Лисичанськ, Сєвєродонецьк (Луганська область) та Авдіївка (Донецька область);

•

Розробка та впровадження нових схем теплозабезпечення громад, модернізація теплових
мереж із використанням енергоефективних матеріалів та обладнання.

Впровадження заходів з енергоефективності можуть здійснювати громади, ОСББ, комунальні
підприємства (установи, організації) на умовах співфінансування в рамках державних програм
ДФРР, державної секторальної підтримки ЄС, «Енергодім», «Теплі кредити», а також
міжнародних донорських програм та проектів і міжнародних фінансових організацій.
Термомодернізація будівель громад може реалізовуватися на умовах співфінансування:
державні програми («Енергодім», «Теплі кредити» та інші) – місцеві програми (фінансування
частини відсотків/тіла кредитів) – ОСББ (внески) – міжнародна технічна допомога (гранти на
впровадження пілотних проектів з енергоефективності, навчальні програми тощо).
Реформування теплового господарства громад може реалізовуватися на умовах
співфінансування: державні програми (ДФРР, Європейська секторальна підтримка ЄС,
Надзвичайна кредитна програма відновлення України та інші) – місцеві програми – міжнародні
донорські та фінансові організації (KFW, GiZ, NEFCO, ЄІБ, МОМ тощо).
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на території всіх громад Донецької та
Луганської областей, насамперед на територіях, прилеглих до лінії розмежування.

83

Відповідно до Наказу Мінрегіону № 176 від 17.07.2018.
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Оцінка економічного впливу
Впроваджений енергомоніторинг стане основою управління енергетикою всіх сфер
функціонування громади (ЖКГ, транспорт, освіта, охорона здоров’я, спорт, культура, зовнішнє
освітлення тощо) та впровадження щорічного коригування заходів відповідно до аналізу втрат
енергетичних та природних ресурсів. Зниження втрат енергії через раціональне використання
енергетичних ресурсів (природний газ, електроенергія, тепло), зменшення суми в платіжках
підвищить рівень життя та усуне важливу складову соціальної напруженості. Економія
бюджетних коштів громад дозволить спрямувати їх на більш нагальні потреби – освіту,
охорону здоров’я тощо. Створення місцевих компаній, що надають послуги термомодернізації,
сприятиме появі робочих місць та мінікластерів з екосистемою виготовлення матеріалів,
грузоперевезень тощо.
Зниження енерговитрат внаслідок збалансованої структури енергоспоживання та
раціонального використання енергетичних ресурсів (природний газ, електроенергія, тепло)
може скласти 20-40%. Термомодернізація та капітальний ремонт житлових будинків дозволить
вирішити проблему дефіциту якісного доступного житла в регіоні, яка стала відчутною через
відсутність нового будівництва.
Витрати можуть здійснюватись у рамках державних, регіональних та муніципальних програм,
а також за підтримки міжнародної донорської допомоги та в рамках приватно-публічного
партнерства.
Так, витрати на регіональні ресурсні центри ОСББ, утворені у формі неприбуткових
громадських організацій (3 штатні одиниці – керівник, спеціаліст та фінансист, 3 робочі місця),
складають 1 млн грн на рік.
Фінансування проєктів термомодернізації може бути здійснено в рамках Фонду
енергоефективності. У 2021 році в Державному бюджеті України передбачено 100 000 тис. грн.
Середня вартість технічної документації для житлового будинку загальною площею до 2500
м2 – 6 грн за 1 м2, тобто 15 000 грн.
Проекти з реформування теплового господарства передбачено в регіональних стратегіях та
програмах за рахунок різних джерел фінансування:
Регіональна програма «Тепло Донеччини» на 2018 – 2025 роки передбачає 298 заходів
вартістю 3,9 млн грн;
•

Розроблено схему теплопостачання міста Лисичанська ВП «Київський обласний
експертний центр енергоефективності» КП «Київоблбудінвест» у 2020 році. Звітпропозиція щодо варіантів схеми до 2030 року містить два варіанти: 1) перший варіант
шляхом децентралізації теплових мереж котельні ГТВ та Центральної котельні – вартість
складає 138 млн грн, термін окупності 7 років; 2) другий варіант – відключення від системи
централізованого теплозабезпечення, де частка поквартирних систем теплопостачання
становить 50% – вартість складає 111,2 млн грн;

•

Проєкт «Реконструкція ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» із застосуванням парогазових
технологій» вартує до 2 млрд грн, термін самоокупності – 3,3 роки.

Витрати на впровадження програм енергомоніторингу буде здійснено за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Одна ІТ-програма енергомоніторингу коштує близько 100 тис. грн.
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Оціночна вартість термомодернізації будівель в Україні становить від $20-$40 за базову
термомодернізацію квадратного метра загальної площі, більше $200 – за квадратний метр
загальної площі за умови широкомасштабної реновації житла.
Нормативна база
•

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»;

•

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку»;

•

Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 № 2095-VIII;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення державної установи “Фонд
енергоефективності”» від 20 грудня 2017 р. № 1099;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для функціонування Фонду енергоефективності» від
20 грудня 2017 р. № 1102;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «"Про затвердження вимог щодо професійної
компетенції та ділової репутації посадових осіб державної установи “Фонд
енергоефективності”» від 28 лютого 2018 р. № 138;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Наглядову раду
державної установи “Фонд енергоефективності”» від 28 лютого 2018 р. № 142;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунку економії
енергії в результаті здійснення заходів з енергоефективності, які фінансуються державною
установою “Фонд енергоефективності”» від 28 лютого 2018 р. № 149;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору з незалежним
членом наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”» від 28 лютого
2018 р. № 581;

•

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обрання, призначення
та звільнення членів Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”» від
23 травня 2018 р. № 582;

•

Закон України «Про теплопостачання»;

•

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

•

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

•

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»;

•

Наказ Міністерства палива та енергетики України 14.02.2007 № 71 «Про затвердження
Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» (Із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства палива та енергетики № 2 ( z0088-10 ) від 12.01.2010, Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 183 ( z0407-15 ) від 27.03.2015 року;

•

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;

•

Приєднання до Угоди мерів;

•

Закон України «Про енергозбереження»;

•

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;
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•

Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження
нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів
підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. №605 «Про затвердження
Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із
сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем»;

•

Наказ Мінрегіону 21.03.2018 №62 «Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів
про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців
з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів»;

•

Постанова КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1056 «Деякі питання використання коштів у сфері
енергоефективності та енергозбереження».

Юридичні ризики
Ініціатива підвищення енергоефективності старого житлового фонду шляхом зміни практики
управління будинками (зокрема, створення ОСББ) у такому старому житловому фонді має свої
недоліки. Переобладнання та ремонт старого житлового фонду є більш затратним, ніж
енергомодернізація сучасних будинків. Зважаючи на потенційні значні витрати для
співвласників квартир у багатоквартирному домі при створенні ОСББ у домі із старого
житлового фонду (обов’язок співвласника в ОСББ сплачувати внески і платежі на утримання
та проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного
переоснащення спільного майна об’єднання), більшість власників квартир у старому
житловому фонді не готові до створення ОСББ. Разом із тим, позичальником, згідно із
програмами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №1056 від 17.11.2011
«Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»,
можуть бути фізичні особи або юридичні особи – ОСББ або ЖБК.
З метою реалізації ініціативи підвищення енергоефективності старого житлового фонду
необхідно розробити додатковий механізм підвищення енергоефективності безпосередньо
для старого житлового фонду та окрему програму для енергомодернізації старого житлового
фонду.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива напряму не впливає на військово-політичні ризики. Всі заходи, спрямовані на
енергозбереження, посилюють енергетичну незалежність країни, що впливає в подальшому
на її спроможність чинити спротив збройній агресії і не піддаватися на політичний тиск.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Як зазначено у розділі про очікуваний економічний вплив, термомодернізація житлових
будівель та відповідне зниження втрат енергії завдяки раціональному використанню
енергетичних ресурсів може зумовити зменшення суми витрат домогосподарств на оплату
комунальних послуг. Така економія на комунальних послугах може вивільнити частину
ресурсів домогосподарств, які можуть витрачатися на більш якісне харчування, ліки чи
телекомунікаційні послуги (у тому числі Інтернет), транспортні послуги (доїзд до роботи та
об'єктів соціальної інфраструктури), навчання дітей чи навчальні курси для удосконалення
навичок дорослих членів домогосподарств. У комплексі з іншими заходами, зазначеними у
розділах 1-6, це може сприяти збільшенню шансів працевлаштування та/чи збільшенню
доходів вразливих категорій населення та зменшенню їх соціальної ізоляції.
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Оцінка корупційних ризиків
Ініціатива не передбачає значних корупційних ризиків. Існують ризики дрібного хабарництва
чи нецільового використання коштів, які можуть бути мінімізовані з використанням наявних
антикорупційних інструментів.

8.3.

Забезпечення якісною питною водою населення Донецької та Луганської
області

Завдання: комплексне рішення надійного постачання якісної питної води в громадах
Донецької та Луганської областей шляхом впровадження новітніх технологій та посилення
ролі новоутворених громад у системі управління водним господарством.
1) Виокремлення фінансування для виконання гуманітарної місії постачання води на
тимчасово окуповані території КП «Компанія ”Вода Донбасу”» та КП «Попаснянський
районний водоканал». Окрема програма в державному бюджеті з гуманітарної допомоги
населенню непідконтрольних уряду територій (НПУТ) з водозабезпечення та погашення
заборгованості за спожиту електроенергію КП «Компанія ”Вода Донбасу”» та КП
«Попаснянський районний водоканал» дозволить погасити борги, зняти з комунальних
підприємств фінансовий тягар постачання води на тимчасово окуповані території та
переглянути тарифи компаній для мешканців регіону.
2) Диверсифікація джерел та реконструкція систем постачання питної води у громадах
Донецької та Луганської областей. Розробка та реалізація альтернативних схем і планів
водопостачання в громадах Донецької та Луганської областей (у тому числі існуючих) шляхом
залучення бюджетних, кредитних, міжнародних коштів, у тому числі впровадження моделей
приватно-публічного партнерства розбудови нових джерел водопостачання, свердловин
тощо.
У тому числі впровадження пілотного проекту України з модернізації системи постачання
питної води у місті Маріуполь, яким перебачено будівництво заводу з виробництва питної води
з використанням французьких технологій, а також модернізацію супутньої інфраструктури;
фінансування передбачено за рахунок пільгового кредиту від уряду Франції в особі компанії
Natixis в розмірі 64 млн євро.
3) Модернізація систем водопостачання, перекачувального обладнання, заміна насосів
на енергоощадні КП «Компанія “Вода Донбасу”» та КП «Попаснянський районний
водоканал», що дозволить зменшити втрати води та витрати електроенергії на її перекачку
шляхом залучення додаткового фінансування із різних джерел фінансування, у тому числі
коштів уряду Франції на підставі проведених переговорів.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на території всіх громад Донецької та
Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
1) Врегулювання боргу за електроенергію КП «Компанія “Вода Донбасу”» та КП
«Попаснянський районний водоканал» та своєчасна сплата за поточне споживання знизить
навантаження на генеруючі компанії, які не отримують оплати, дозволить водоканалам вільно
обирати постачальника електроенергії (або навіть отримати ліцензію на постачання). За
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даними КП «Компанія “Вода Донбасу”», перехід від постачальника останньої надії до
самостійних поставок електроенергії дозволить економити 25-30% річної оплати за
електроенергію.
2) Розробка перспективної Схеми водопостачання Донецької області та її впровадження усуне
залежність водопостачання та водовідведення населених пунктів Донецької області від КП
«Компанія “Вода Донбасу”» та покращить ситуацію із водозабезпеченням та водовідведенням.
3) Реалізація розробленої перспективної Схеми водопостачання для Маріуполя (2019 рік)
усуне залежність громади від КП «Компанія “Вода Донбасу”» завдяки повній децентралізації,
переходу на місцеві джерела водозабезпечення та будівництву нових гідротехнічних споруд.
Можливий дебет по водному балансу річок Кальміус і Кальчик, які планується включити в
систему водозабезпечення громади, більше ніж утричі перевищує максимальну потребу
Маріуполя та прилеглих територій.
4) Модернізація перекачувального обладнання, заміна насосів на енергоощадні, а також
заміна водопроводів КП «Компанія “Вода Донбасу”» та КП «Попаснянський районний
водоканал» дозволять зменшити втрати води та витрати електроенергії на її перекачку. Заміна
застарілого насосного обладнання дозволить знизити витрати електроенергії, яка зараз
складає близько 50% операційних витрат. Покращиться водопостачання для 2,4 млн
мешканців Донецької області. За оцінками, втрати води зменшаться на 4804 тис. м3 щорічно,
економія електроенергії складе 3180 тис. кВт*год/рік. Загальна економія до 2025 року складе
65822 тис. грн/рік.
Витрати на реалізацію проектів будуть здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, коштів
регіональних та державних програм, а також за рахунок міжнародної технічної допомоги
(МТД).
Проект регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2021-2024 роки передбачає
фінансування заходів із різних джерел:
На виконання робіт з реконструкції господарства КП «Попаснянський районний водоканал»
проект передбачає 1,8 млрд грн (бюджетні кошти різних рівнів, кошти інших джерел (МТД,
кредитні кошти). Проект може бути профінансований за кошти допомоги Французької
Республіки (проведено переговори із Франсуа Боде (компанія Vinci) та Тібо Буштей (компанія
Razel) про реконструкцію КП «Попаснянський районний водоканал» та допомогу на реалізацію
проекту вартістю 70-75 млн євро. Це довгостроковий пільговий кредит уряду Франції Україні,
обов’язковою умовою якого є виконання 30 % робіт українським підрядниками;
29 січня 2019 року підписано Рамковий договір між урядом України та урядом Французької
Республіки, ратифікований Законом України від 25 квітня 2019 р. № 2710-VIII, щодо офіційної
підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполь. Цей проект входить до пріоритетів
уряду України та дозволить м. Маріуполь поліпшити якість послуг, що мають життєво важливе
значення для населення, шляхом підвищення якості питної води та зменшення її втрат. Також
цей проект передбачає розробку Генерального плану з удосконалення водопостачання та
водовідведення м. Маріуполь до 2040 року. 13 липня 2020 року міністр фінансів Сергій
Марченко підписав чотиристоронній субкредитний договір між Мінфіном, Мінреінтеграції,
Маріупольською міською радою та КП «Маріупольське виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства» про запуск проекту з модернізації системи постачання питної
води у місті Маріуполь. Фінансування проекту передбачає залучення пільгового кредиту від
уряду Франції в особі компанії Natixis в розмірі 64 млн євро. Співпраця Міністерства фінансів
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з французькою стороною щодо фінансування цього проекту була розпочата ще 2018 року, а 3
березня 2020 року Мінфін від імені України і компанія Natixis від імені Французької Республіки
уклали Угоду про застосування, що визначає умови фінансування проекту, які є одними з
найкращих з точки зору їх фінансової привабливості: довгий строк кредитування – 30 років;
пільгова ставка – 0,08% річних. У рамках проекту передбачено будівництво заводу з
виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернізацію
супутньої інфраструктури Маріуполя. Враховуючи питання використання водних ресурсів
водосховища, проектом також передбачено розробку до 2040 року Генерального плану з
удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.
Завершення фінансування, а відповідно, і реалізація проекту має відбутися до 31 липня 2025
року. Реалізовувати проект буде комунальне підприємство «Маріупольське виробниче
управління водопровідно-каналізаційного господарства».
5) Слід розробити окрему державну програму з погашення заборгованості водоканалів, які
виконують гуманітарні місії і постачають воду на непідконтрольні території: КП «Компанія
“Вода Донбасу”» та КП «Попаснянський районний водоканал».
Нормативна база
•

Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»;

•

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

•

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;

•

Закон України «Про природні монополії»;

•

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;

•

Сангін 2.2.4-171-10 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"» із змінами, внесеними
згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011, № 2675
( z1304-19 ) від 24.12.2019;

•

ДБНВ.2.5-74:2013 «Водозабезпечення. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування»;

•

Директива 98/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 03 листопада 1998 року про
якість води, призначеної для потреб людини;

•

Директива 91/271/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 травня 1991 року про
очистку міських стічних вод;

•

Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року про
встановлення рамок діяльності Товариства в сфері водної політики.

Юридичні ризики
Питання перенесення на державний бюджет гуманітарної складової витрат на постачання
води на неокупованих територіях потребуватиме узгодження з Міністерством фінансів України
та змін до бюджетних програм розпорядників коштів.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Військово-політичних ризиків при реалізації ініціативи не передбачається, окрім ризиків,
пов’язаних із неможливістю проведення робіт через бойові дії. Однак реалізація ініціативи
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пов’язана із потребою вести перемовини на міжнародних майданчиках (ТКГ, «Нормандський
формат» тощо), оскільки питання води та водопостачання наразі не розділені лінією
розмежування і можуть бути предметом політичних домовленостей.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Запропонований комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населення
Донецької та Луганської області є ґендерно нейтральним і не має прямого суттєвого впливу
на ситуацію вразливих груп у регіоні. Покращення водопостачання населенню і можливе
зменшення витрат на оплату за послуги водопостачання та водовідведення принесе вигоди
для всього населення, яке залежить від централізованого постачання води.
Оцінка корупційних ризиків
Ініціатива не несе додаткових корупційних ризиків. Мінімізація існуючих ризиків може бути
здійснена з використанням наявних інструментів запобігання і протидії корупції.

8.4.

Доступність спроможних мереж надання медичних, освітніх, культурних,
спортивних, адміністративних та соціальних послуг у громадах на лінії
розмежування та прикордонних з РФ територіях

Завдання: підвищити якість життя людей у найбільш вразливих громадах через кращий
доступ до базових послуг освіти, охорони здоров’я та культури.
Посилення територіальних громад у їх інституційній можливості вирішення питання
забезпечення доступності населення лінії розмежування та прикордонних територій до якісних
освітніх, медичних, спортивних, культурних та соціальних послуг підвищить лояльність
мешканців, а відповідно збільшить безпеку регіону загалом. Це також сприятиме перспективі
реінтеграції решти територій у майбутньому.
Рисунок 8. Результати опитування громадян про пріоритетні сфери реформ

Джерело: Центр аналізу та соціологічних досліджень на замовлення Міжнародного республіканського інституту
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Потрібно передусім завершити передачу інфраструктурних об’єктів до новоутворених
територіальних громад поблизу лінії розмежування.
Наступний етап – це утворення спроможних мереж надання медичних, освітніх, культурних,
спортивних, адміністративних та соціальних послуг через інвентаризацію таких об’єктів, їх
перепрофілювання за потреби, організацію їх роботи. З огляду на перспективу реінтеграції
доцільно забезпечити мешканців Луганської та Донецької областей, у тому числі ВПО,
адміністративними та соціальними послугами в громадах, де розташовані контрольнопропускні пропуски в’їзду та виїзду Станиця Луганська, Щастя (не відкрито), Золоте (не
відкрито) Луганської області та Мар’їнка, Майорське, Новотроїцьке, Гнутове в Донецькій
області. Для цього потрібно створити систему адміністративних мультицентрів. При
відновленні мережі закладів адмінпослуг, освіти та охорони здоров’я обов’язкове врахування
необхідності доступу до безпечного інклюзивного середовища.
Громади на цьому етапі потребуватимуть посилення інституційної спроможності та участі
проектів технічної допомоги, яку потрібно забезпечити за рахунок донорських коштів або
коштів Консорціумного фонду, включно із створенням, за потреби, тимчасових локальних
проектних офісів із подальшим навчанням та передачею експертизи на рівень громади.
У результаті має покращитися сталість і якість медичних, освітніх та адміністративних послуг
на різних рівнях надання допомоги населенню, у тому числі постраждалому внаслідок
збройної агресії РФ та пандемії COVID-19.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись передусім на території громад,
прилеглих до лінії розмежування, та на території решти громад Донецької та Луганської
областей.
Оцінка економічного впливу
Витрати можуть здійснюватися в рамках поточної діяльності новостворених ОМС/ВЦА за
рахунок співфінансування регіональних та державних програм, Консорціумного фонду,
міжнародних донорських проектів. Вартість створення мультицентру оцінюється у 70 млн грн,
вартість відновлення мереж має розраховуватися в рамках підготовки проектно-кошторисної
документації, на яку потрібно передбачити окремі бюджети в рамках технічної допомоги
громадам, особливо вразливим.
Ефективність реалізації проектів буде залежати від якісного проектного менеджменту в
громадах. Тому надзвичайно важливим кроком є допомога з боку міжнародних донорських
організацій з підвищення рівня знань працівників ОМС/ВЦА стосовно проектного менеджменту
та формування команди фахівців з написання проектів на місцевому рівні.
Нормативна база
•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

•

Закон України «Про освіту»;

•

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

•

Закон України «Про соціальні послуги»;
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•

Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

Юридичні ризики
На етапі передачі майна та об’єктів на рівень громад у процесі реформи існує ризик того, що
не буде передано фінансування, достатнього для забезпечення діяльності. Оцінка ситуації та
шляхів її вирішення, крім технічної допомоги громадам із оптимізації мереж ,може потребувати
розробки змін до бюджетних програм і порядків розрахунку та перерахування міжбюджетних
трансфертів.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива буде позитивно впливати на військово-політичну ситуацію в регіоні, сприяти
реінтеграційним процесам та зміцнювати зв’язки із мешканцями ТОТ через надання їм
широкого спектру державних та супутніх послуг недалеко від лінії розмежування. Паралельно
це буде формувати лояльність до влади населення, яке проживає в населених пунктах, де
розташовані мультицентри, що є запорукою сталої безпеки (Ініціатива 8.1.).
При реалізації ініціативи важливо не тільки створити мультицентри, а й забезпечити постійне
оновлення інформації про послуги та можливості для мешканців ТОТ, передбачивши
формати, які мінімізують можливі ризики, пов’язані із безпекою людей при перетині КПВВ, а
також цифровізацію послуг.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Покращення доступу до базових послуг освіти, охорони здоров’я та культури через створення
або відновлення мережі відповідних закладів та забезпечення умов для безпечного
інклюзивного середовища – дуже важливий захід для соціального захисту та покращення
якості життя громадян, які проживають на лінії розмежування. Вплив на ґендерну рівність та
соціальну інклюзію інших верств населення регіону відсутній або дуже опосередкований.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки не несе значних корупційних ризиків та не потребує спеціального реагування
поза рамками загальнодержавних процедур.

8.5.

Будівництво Луганської та Донецької обласних клінічних лікарень

Завдання: відновити доступ мешканців областей до третинної ланки медичних послуг.
В обох областях є потреба зведення нових будівель для Луганської та Донецької обласних
клінічних лікарень та придбання необхідного медичного обладнання. Обласні клінічні лікарні з
2014 року функціонують на базі декількох орендованих приміщень декількох громад. Мають
бути створені окремі бюджетні програми на рівні МОЗ, які передбачатимуть необхідне
фінансування на рік та закладання цих витрат у бюджетні декларації та плани на
середньостроковий період. Спеціалізацію закладів на базі нозологій має розробити МОЗ.
Відновлення роботи Луганської та Донецької обласних клінічних лікарень дозволить
забезпечити на сучасному рівні високоспеціалізованою медичною допомогою (ІІІ рівня)
мешканців міст та районів, які проживають на підконтрольній уряду України території,
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скоротити середні терміни лікування до 5-6 днів, вдвічі зменшити витрати бюджетних коштів
на утримання ліжкового фонду.
Об’єкт буде належати до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської
та Донецької областей.
Доцільно провести переговори із великими українськими приватними лікарнями для оцінки
потенціалу співфінансування та розміщення на частині площ новозбудованої лікарні
приватних медичних закладів.
Територіальний принцип
Передбачається, що ініціатива буде реалізовуватись на території всіх громад Донецької та
Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Проекти будуть реалізовуватися Донецькою ОВЦА та Луганською ОВЦА за рахунок
бюджетних коштів різних рівнів та міжнародної технічної допомоги. Покращення доступу
населення регіону до високоякісних медичних послуг матиме позитивний вплив на їхню
задоволеність якістю життя, а також сприятиме створенню нових робочих місць у медичній
галузі та збільшенню попиту на медичну освіту.
Нормативна база
•

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

•

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Юридичні ризики
Юридичних ризиків не передбачається.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива буде позитивно впливати на військово-політичну ситуацію в регіоні та дозволить
зменшити кількість перетинів КПВВ у бік ТОТ або переміщень до сусідніх областей для
отримання медичної допомоги (онкологія, кардіохірургія, перинатальний центр тощо) та
сприятиме переміщенню з ТОТ кваліфікованих медичних кадрів, які можуть усунути проблему
браку медичних працівників вузької спеціалізації в регіоні.
При реалізації ініціативи важливо врахувати потребу забезпечення житлом лікарів з числа
ВПО.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Відновлення повноцінної роботи Луганської та Донецької обласних клінічних лікарень може
сприяти збільшенню робочих місць для молодшого та середнього медичного персоналу,
переважну більшість якого зазвичай складають жінки. Це може дещо знизити ґендерний
розрив у рівнях економічної активності та зайнятості, але водночас і збільшити ґендерний
розрив в оплаті праці через вертикальну ґендерну сегрегацію у сфері охорони здоров'я.
Доступ до високоспеціалізованої медичної допомоги ІІІ рівня може залишатися обмеженим
для певних категорій населення навіть після зведення нових будівель для Луганської та
Донецької обласних клінічних лікарень через недостатньо розвинену транспортну мережу і
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високу вартість транспортних послуг (особливо для мешканців віддалених населених пунктів),
а також обмежену доступність транспорту та об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури
для людей з обмеженими можливостями, осіб похилого віку, ветеранів АТО/ООС та інших осіб
із захворюваннями і травмами опорно-рухового апарату або центральної і периферичної
нервової системи.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних ризиків
та спеціального реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

8.6.

Створення спортивних та креативних просторів розвитку молоді

Завдання: підвищення рівня життя та доступних можливостей активного дозвілля на
противагу деструктивному, створення стимулів для молоді залишатися жити та працювати в
Донецькій та Луганській областях.
Для мешканців Луганської області, за інформацією ОДА, важливо отримати обласний стадіон
з сучасними легкоатлетичним ядром і багатофункціональним спортивним майданчиком та
інклюзивним доступом. Капіталовкладення можуть бути профінансовані через бюджетні
програми Міністерства культури, молоді та спорту України, вибір існуючого (під реконструкцію)
або будівництво нового об’єкту також варто покласти на нього.
З місцевих бюджетів можуть надаватися мікрогранти або фінансування частини витрат за
пільговими кредитами на створення та інституційне фінансування прибуткових або
неприбуткових (у формі ГО) молодіжних хабів, технологічних коворкінгів84, спортивних клубів
та майданчиків за ініціативи приватного сектора, що залучить молодь до активного життя.
Розміщення таких хабів у ревіталізованих просторах нефункціонуючих заводів за умови
екологічної придатності останніх дозволить покращити психологічне сприйняття міст
(приклади: «Промприлад» у Івано-Франківську, прибережна зона старих логістичних
комплексів у Берліні, перетворена на сучасний музичний та лаунж простір).
Рішення про формат та обсяг бюджетної підтримки таких ініціатив має приймати місцева
влада, а також сприяти таким організаціям у залученні на свій розвиток донорського
фінансування або коштів корпорацій у рамках корпоративної соціальної відповідальності та з
метою утримання потенційних трудових ресурсів.
Здоровий спосіб життя, продуктивне дозвілля та активна співпраця різних зацікавлених сторін
покращує моральний клімат, збільшує потенціал появи нових бізнесів та зберігає молодь у
регіоні. Перетворення депресивних закинутих будівель старих заводів на сучасні та
привабливі молодіжні простори створить нові символи та надасть поштовх новій молодіжній
культурі регіону. Такі заклади можуть згодом розвинутися у повноцінний і незалежний від
державної підтримки малий та середній бізнес у сфері розваг.
Особливої уваги потребує спортивна інфраструктура регіону, наявність спортивних
майданчиків і цілих спортивних просторів для розвитку різних видів спорту та спортивного
туризму. Відновлення спортивної інфраструктури вкрай необхідне, особливо для міста
Сєвєродонецька, в якому немає жодного функціонуючого стадіону, обладнаного для
проведення спортивних змагань.
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Територіальний принцип
Проекти будуть реалізовуватися на території всіх громад Донецької та Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Проекти будуть реалізовуватися ОМС/ВЦА в рамках розроблених проектів за рахунок коштів
бюджетів різних рівнів та міжнародної технічної допомоги.
Загальний орієнтовний обсяг коштів для реалізації проекту з модернізації стадіону «Хімік» у
місті Сєвєродонецьку – 190 млн грн.
Економічний ефект від креативних просторів полягатиме в:
•

створенні нових бізнесів;

•

створенні нових робочих місць;

•

створенні пропозиції нових продуктів та послуг;

•

збільшенні інвестицій;

•

розвитку талантів та заохоченні їх залишитися в обраному регіоні;

•

неформальній освіті;

•

нових наукових розробках;

•

збільшенні задоволення від життя в обраному регіоні тощо85.

Економічний ефект залежатиме від кількості постійних користувачів креативного простору,
тобто підприємств або фізичних осіб, що будуть орендувати простір для роботи. Якщо
фінансування буде проводитися на умовах повернення, то за проксі можна взяти обраховану
дохідність інвестицій для «Промприладу» в Івано-Франківську, що становить в середньому
10%86. Економічний ефект залежатиме від кількості постійних резидентів в креативному хабі
та їхньої продуктивності. Загалом економічний та соціальний ефект буде позитивним.
Спортивні комплекси, імовірно, не матимуть прямого економічного ефекту, проте вони можуть
збільшити імовірність того, що молодь залишиться жити та працювати в регіоні, що,
відповідно, може збільшити кількість робочої сили в регіоні в довгій перспективі.
Нормативна база
•

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

•

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

•

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Юридичні ризики
Юридичних ризиків не передбачається.
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https://www.researchgate.net/publication/319245548_The_Creative_Hubs_Report_2016

86

https://promprylad.ua/wp-content/uploads/2020/07/6.07-Investitsiyna-prezentatsiya-2.pdf
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Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива не має негативного впливу на військово-політичну ситуацію, сприяє розвитку регіону
та інтеграцію його в загальноукраїнський культурний простір, створює запобіжники для втечі
молоді з регіону, підвищує престиж проживання в межах регіону.
Також розвиток власних культурних інституцій сприяє дискусіям у межах країни (через
виставки, постановки, обговорення тощо) та впливає на спроможність формувати власні
культурні наративи і не піддаватися російській пропаганді.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Вплив від запропонованих заходів (створення молодіжних хабів, технологічних коворкінгів,
спортивних клубів та майданчиків) на ґендерну рівність та соціальну інклюзію відсутній або
дуже опосередкований, але за умови, що доступ до спортивних клубів та майданчиків, хабів і
просторів має бути відкритий для усіх осіб, незалежно від віку, статі та інших характеристик.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних ризиків
та спеціального реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

8.7.

Сприяння розвитку туристичного потенціалу регіону

Завдання: розвиток місцевого туризму та популяризація культурної спадщини.
Туристична привабливість Донецької та Луганської областей базується на історикоархітектурній та культурній спадщині. На території Донецької та Луганської областей у реєстрі
пам’яток національного значення Міністерства культури та інформаційної політики України
міститься: в Луганській області – 12 пам’яток на підконтрольній території, в Донецькій області
– 8.
Проекти можуть здійснюватися громадами на умовах співфінансування із бюджетів різних
рівнів, міжнародної технічної допомоги, в рамках конкурсів Українського культурного фонду,
державної секторальної підтримки ЄС, ДФРР.
Можливі такі напрямки для розвитку туризму в регіоні:
1) Створення спільних туристичних продуктів та туристичних маршрутів у межах рекреаційної
дестинації Бахмут – Слов’янськ – Святогірськ (Донецька область). Об’єднання туристично
привабливих територій, як-от Бахмут, Слов’янськ, Святогірськ, Соледар, на базі унікальних та
специфічних туристсько-рекреаційних ресурсів та відповідної інфраструктури, доведених до
споживачів у вигляді готового туристичного продукту, підвищить інтерес та відвідуваність
туристів даної туристичної дестинації. За рахунок регіонального ландшафтного парку
«Слов'янський курорт» – одного з найстаріших бальнеогрязевих рівнинних курортів України –
напрям буде підсилено послугами оздоровлення, лікування і реабілітації, які базуються на
природних лікувальних факторах: лікувальна грязь, мінеральна вода, клімат в поєднанні з
фізіотерапією.
2) Створення спільних туристичних продуктів та туристичних маршрутів у рамках ЛиманоКремінської рекреаційної дестинації. Кремінська громада (Луганська область) та Лиманська
громада (Донецька область) поєднані спільним природним об’єктом – річкою Сіверський
Донецьк та лісовими масивами. Передача санаторію «Озерний» із державної власності у
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комунальну власність Кремінської територіальної громади підсилить напрям розвитку туризму
в рекреаційній зоні національного природного парку «Кремінські ліси».
3) Розвиток сезонного туризму на базі кам’яних могил (Донецька область) сприятиме
популяризації регіону.
4) Розвиток зеленого туризму через центри підтримки підприємництва за рахунок
співфінансування з місцевих бюджетів. Сприяння залученню інвестицій на відкриття
мікроготелів у сільській місцевості. Залучення уваги громадськості до культурної спадщини в
селах (до фамільного ремесла, традицій, пісні, кухні) за рахунок організації екскурсій для шкіл,
ліцеїв, клубів, іноземних гостей регіону. Розвиток народних ремесл, зокрема гончарства у
Слов’янську, проведення днів грецької культури, обмін досвідом із грецькими містами
сприятиме поглибленню історичної свідомості населення та популяризуватиме регіон,
залучить додаткові інвестиції в села.
5) Розвиток промислового та освітнього туризму на найбільш цікаві промислові об’єкти регіону
(заводи, шахти, кар’єри тощо). Приклад: створення туристичної локації на базі Дрогобицької
солеварні та пам’ятки архітектури національного значення – церкви Воздвиження Чесного
Хреста (дерев'яна церква).
6) Розбудова інфраструктури туризму на базі Деркульського та Лимарівського державних
кінних заводів (Біловодська селищна громада, Луганська область). Розвиток історичної
спадщини кінних заводів (японський манеж, кінні стайні тощо). Розбудова туристичних
маршрутів, проведення етнічних фестивалів, виступів кінного театр, тощо).
7) Створення приморської рекреаційної зони в місті Маріуполь. Розбудова інфраструктури
відпочинку та дозвілля.
Територіальний принцип
Проєкти будуть реалізовуватися на території всіх громад Донецької та Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Реалізація ініціативи сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів за рахунок
розвитку малого та середнього підприємництва в сфері ресторанного, готельного,
транспортного бізнесу, сфері побутового обслуговування тощо.
Витрати може бути здійснено за рахунок коштів місцевих бюджетів, секторальної підтримки
ЄС, міжнародної технічної допомоги, приватних інвестицій.
Туристичний сектор приносить Україні загалом близько 1,5% ВВП87,88. Якщо зважити, що, за
даними Держстату, Донецька та Луганська область станом на 2019 рік разом реалізували
всього 0,57% туроднів89, то, за грубими оцінками, туризм у Донецькій та Луганській області
становить близько 0,14% їхнього сукупного ВРП.
За аналогічними оцінками, до Донецької та Луганської області приїжджали близько 78 тис.
туристів у 2019 році. Якщо у 2023 вдасться привабити уже 200 тис. туристів, а у 2030 році 600
тис., то туризм зможе приносити майже у 2,5 разів більше ВРП (+0,21% додаткового ВРП) у

87

https://www.worlddata.info/europe/ukraine/tourism.php

88

https://worldtourismforum.net/tourism-in-ukraine/

За даними туроператорів та турагентів, проте цей відносний показник є гарним проксі для вимірювання загальної ваги
туризму в цих областях.
89
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2023 році, а у 2030 році – майже у 7,5 разів більше ВРП (+0,9% додаткового ВРП), ніж
приносить зараз за всіх інших рівних.
При цьому додатковий позитивний ефект від покращення іміджу регіону може позитивно
відбитися на бізнес-активності в інших секторах економіки.
Нормативна база
•

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»;

•

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

•

Закон України «Про туризм».

Юридичні ризики
Юридичних ризиків не передбачається.
Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива не має негативного впливу на військово-політичну ситуацію, сприяє розвитку регіону
та інтеграцію його в загальноукраїнський простір, як регіону, що пов’язаний не лише з війною
і промисловістю, а є й регіоном для відпочинку. Розвиток туризму сприяє
загальнонаціональному діалогу та працює на подолання стереотипів.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Загалом запропоновані заходи зі сприяння розвитку туристичного потенціалу регіону є
ґендерно нейтральними і не мають суттєвого впливу на соціальну інклюзію вразливих груп.
Проте, зважаючи на розподіл зайнятих жінок і чоловіків за секторами, розвиток туризму та
суміжних галузей (ресторанний і готельний бізнес, транспорт, сфера побутового
обслуговування) може сприяти збільшенню зайнятості серед жінок і, відповідно, скороченню
ґендерної нерівності на ринку праці.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних ризиків
та спеціального реагування поза рамками загальнодержавних процедур.

8.8. Розбудова ефективного врядування та форм прямої демократії в громадах
Донецької та Луганської областей
Завдання: розвиток у територіальних громадах ефективної системи управління, орієнтованої
на потреби населення, впровадження сучасних форм громадської участі, в тому числі
електронного врядування.
1) Створення ефективної системи управління новоутворених громад. У результаті
об'єднання та створення нових громад відповідно до Перспективних планів формування
громад Донецької та Луганської областей, відбулося розширення повноважень ОМС/ВЦА та
меж управління, що потребує формування нових структур управління з урахуванням сільських
населених пунктів. Основними принципами управління мають стати: рівний доступ населення
до якісних послуг, ґендерна рівність та інклюзія, залучення громадян до прийняття
управлінських рішень у громадах.
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2) Автономізація комунальних закладів, впровадження нових підходів до їх управління,
запровадження стандартів клієнтського сервісу та безбар’єрний доступ до приміщень
соціальної інфраструктури, цифровізація послуг та дистанційні форми роботи забезпечать
високий рівень задоволення споживачів якістю послуг.
3) Створення та підтримка муніципальних реєстрів (баз даних) з використанням
геоінформаційних технологій – електронних реєстрів громад та нерухомості, земельних
кадастрів, мап інженерних комунікацій, соціальних об’єктів, гендерне мапування тощо.
4) Запровадження в громадах різноманітних форм безпосередньої демократії
(громадські обговорення, громадські ініціативи, звернення та запити громадян, електронні
петиції, дорадчо-консультативні органи, діалогові платформи тощо). Застосування
партисипативного, або учасницького, бюджетування як інструменту прямої демократії
сприятиме участі громадян у прийнятті рішень щодо розподілу бюджетних коштів.
5) Впровадження ґендерного аналізу та мейнстримінгу в систему управління громадами
через підвищення ґендерної компетентності місцевого персоналу. Забезпечити ресурси для
ґендерного інтегрування (розробити відповідні ґендерні бюджети); заснувати систему
постійного ґендерного моніторингу. Залучення ВПО до суспільного життя громади поглибить
процеси інтеграції та принесе вигоди як громадам, так і безпосередньо її новим мешканцям.
6) Забезпечення ефективних комунікацій в громаді через системний принцип відкритості
влади, впровадження інформаційних центрів та платформ взаємодії ОМС/ВЦА із
громадськістю та ЗМІ, маркетингове стратегування громад.
7) Розбудова партнерств у громадах, а саме: влади громади та бізнесу, міжмуніципальної
та міжрегіональної співпраці, приватно-публічного партнерства, підтримка кластерних
ініціатив – пожвавить місцевий економічний розвиток у громадах.
8) Створення місцевих проектних команд як у структурі ОМС/ВЦА, так і в партнерстві із
АЕР, АРР, центрами підтримки бізнесу, що підвищить спроможність громад залучати зовнішні
ресурси в рамках міжнародних та національних конкурсів та програм. Приклад – навчання в
рамках навчальної програми міні-МВА спеціалістів Маріупольської міської ради як позитивний
досвід можна розширити на інші ОМС Донецької та Луганської областей.
9) Поширення програм технічної підтримки донорським коштом на органи місцевої
влади, які братимуть участь у розробці пропозицій для залучення коштів ДФРР, УКФ, інших
фінансових ресурсів, а також працюватимуть із загальнодержавними програмами та
організаціями (наприклад, ProZorro).
Територіальний принцип
Очікується, що ініціативи будуть реалізовуватись на територіях всіх громад Донецької та
Луганської областей.
Оцінка витрат
Заходи будуть здійснюватися в рамках поточної діяльності місцевих органів влади, так і в
рамках проектів місцевих програм та проектів за фінансової підтримки місцевих бюджетів,
державних програм та міжнародної технічної допомоги.
Загалом у рамках цієї ініціативи давати економічний ефект можуть ті заходи, що підвищують
прозорість врядування, покращують комунікації та зменшують витрати жителів громади на
отримання соціальної послуги. Такі заходи можуть підвищити ефективність видатків місцевих
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бюджетів. Зменшення логістичних та часових витрат прямо впливає на продуктивність
населення, що може допомогти маржинально підвищити його освіченість, зайнятість та
доходи.
Надання кращого доступу до баз даних покращить якість експертних рекомендацій та,
відповідно, економічних рішень, прийнятих місцевою владою.
Відкриті комунікації влади та пояснення причин виконавчих рішень можуть підвищити довіру
до влади, змінити ставлення громади до популізму, підвищити обізнаність та залучення
населення до прийняття суспільно важливих рішень, залучити до управління бюджетними
коштами тощо.
Загалом, чистий економічний ефект від цих заходів оцінити неможливо, проте очікується
позитивний. Загалом великих витрат ці заходи не потребують.
Нормативна база
•

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

•

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації».

Юридичні ризики
Розбудові ефективної системи управління майном територіальних громад Донецької та
Луганської областей може допомогти вирішення таких проблем:
•

територіальні громади не володіють повною та систематизованою інформацію про свої
активи;

•

не ведеться робота з виявлення потенційних об’єктів майна відумерлої спадщини та
безхазяйного майна, територіальні громади не мають алгоритму дій для проведення
заходів із виявлення такого майна, обліку на набуття його у комунальну власність
територіальної громади;

•

нормативна база передбачає складну та навіть заплутану процедуру виконання її приписів,
що не дає територіальній громаді в повному обсязі використовувати всі можливості, які
вона має відповідно до законодавства.

Вирішенню цих проблем може допомогти:
•

Розробка інструкції з методики проведення комплексного аудиту активів територіальних
громад регіону, що визначить методику співставлення даних реально наявного у громади
майна із даними бухгалтерського обліку та правовстановлюючими документами, методику
проведення аналізу наявності та стану усього нерухомого майна, методику визначення
законності та правильності юридичного та бухгалтерського оформлення цих об’єктів, тощо;

•

Розробка Інструкції для роботи органів місцевого самоврядування із майном відумерлої
спадщини та безхазяйним майном;

•

Перегляд чинних законодавчих процедур, стосовно виконання яких виникає найбільше
складнощів, або розробка детальної інструкції для органів місцевого самоврядування з
детальним описом кроків реалізації таких процедур.
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Оцінка впливу на військово-політичні ризики
Ініціатива не несе ризиків для військово-політичної ситуації. Варто з обережністю ставитися
до питання відновлення органів місцевого самоврядування в межах ОТГ, де наразі діють
військово-цивільні адміністрації, задля збереження можливості оперативно реагувати на
виклики, пов’язані з військовою агресією Російської Федерації та можливістю «проросійських»
політичних сил працювати на дестабілізацію ситуації в регіоні.
Оцінка впливу на ґендерну рівність та соціальну інклюзію
Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування, ґендерного аналізу та моніторингу на
місцевому рівні лежить в основі ґендерно чутливої політики і є ефективним інструментом
досягнення ґендерної рівності з одночасним підвищенням ефективності використання
бюджетних коштів. Впровадження інших заходів із розбудови ефективного врядування та
форм прямої демократії в громадах Донецької та Луганської областей може сприяти кращому
врахуванню інтересів, потреб та можливостей різних категорій населення в усіх сферах
життєдіяльності громади та збільшенню соціальної інклюзії вразливих верств громадян.
Оцінка корупційних ризиків
Корупційні ризики можуть виникати під час розробки та імплементації заходів через наявність
корисливих інтересів різних груп впливу на місцевому рівні.
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9. Фінансування та податкове стимулювання
9.1.

Консорціумний фонд

Завдання: Створення єдиного фонду для інвестування в проекти розбудови транспортної,
енергетичної та комунальної інфраструктури Донецької та Луганської областей, що допоможе
залучити іноземних донорів та забезпечити централізованість та прозорість розподілу коштів
на ці проекти.
Як модель для Консорціумного фонду можна взяти приклад The Eastern Europe Energy
Efficiency and Environmental Partnership (E5P). Фінансування проєктів за цим партнерством
проводиться за рахунок трастового фонду Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund
(EPTATF), що утворений Європейським інвестиційним банком (EIB) та ним же управляється.
Цей трастовий фонд поєднує внески від декількох донорів (для прикладу, зараз його
фінансують Австрія, Франція, Латвія, Польща, Швеція, Німеччина, Литва та Великобританія).
У фонд також можуть надходити гроші напряму з EIB під його власний ризик для збільшення
впливу банку в регіоні. Ще один вдалий приклад – Чорнобильський фонд «Укриття»90, який був
під управлінням ЄБРР.
Модель трастового фонду під управлінням великої міжнародної організації є виправданою,
оскільки це підвищує довіру донорів та дозволяє залучити відразу багато коштів на
фінансування великих інфраструктурних проектів. Фонд із таким управлінням зможе на базі
державної гарантії співпрацювати з іншими міжнародними фінансовими інституціями –
банками розвитку інших країн, урядами та урядовими донорськими програмами тощо.
Світовий банк також може долучатися до співфінансування, як свідчить досвід Білорусі.
Конкретну модель функціонування фонду та залучення коштів потрібно розробляти у тісній
співпраці із обраною міжнародною організацією та за консультацій із донорами.
Передбачається, що у фонді може бути два напрямки залучення фінансування: донорський та
кредитний, відповідно орієнтовані на грантові та комерційні проекти. Кошти грантових проектів
доцільно використовувати на соціальні ініціативи та такі, які матимуть великий вплив, але не
можуть бути профінансовані ринком через масштаб (альтернативне постачання води,
відновлення системи зрошення, страхування військово-політичних ризиків тощо). Коштом
комерційного сектору можна фінансувати пільгові кредитні проекти в регіоні, які матимуть на
меті отримання прибутку у майбутньому, але не можуть залучити банківське фінансування на
ринкових засадах.
Модель нового Консорціумного фонду має включати внески з Державного бюджету України.
Загальний розмір фонду буде залежати від величини внеску України із загального фонду
державного бюджету, що має бути не менше 5% від всіх надходжень фонду (сума, достатня,
щоб на перших етапах покривати адміністративні витрати та процентні платежі).
Величина внеску буде визначена у розмірі 25% від надходжень від податку на доходи фізичних
осіб (ПДФО)91 за минулий бюджетний рік, що збирається на території обох областей разом.
Це еквівалентно частці податку, яка через розщеплення йде до загального фонду державного
бюджету та використовується на загальнодержавні потреби. Логічно прив’язати розмір внесків

90

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_014#Text

Цей податок найкраще відображає розвиток регіону, його надходження є стабільними, на відміну від інших податків. Цей же
податок береться в розрахунки для горизонтального вирівнювання між місцевими бюджетами, тобто відображає фіскальну
спроможність бюджетів.
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у надходження податків до місцевих бюджетів, щоб зберегти та посилити мотивацію місцевої
влади до розвитку територій. Залежність розміру державного внеску від місцевих бюджетів
також сприятиме стійкості самого фонду, адже саме ці кошти у майбутньому стануть джерелом
погашення процентів та основної суми зобов’язань перед кредиторами.
Територіальний принцип
Консорціумний фонд буде функціонувати на всій підконтрольній території Донецької та
Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Станом на 2020 рік, у Донецькій та Луганській областях зібрано 16,7 млрд грн (499 млн євро92)
ПДФО. Тобто внесок України до Консорціумного фонду у 2021 році з розрахунку 25% зібраного
ПДФО міг би становити 4,2 млрд грн (125 млн євро). Таким чином, величина всього фонду, що
формується за рахунок внесків країн-донорів, могла би становити еквівалент 84 млрд грн (2,5
млрд євро) з розрахунку частки внеску України у 5% активів фонду.
Нормативна база:
•

Бюджетний кодекс України;

•

Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ від 18.09.1991 року;

•

Закон України «Про захист економічної конкуренції» №2210-ІІІ від 11.01.2001 року;

•

Закон України «Про державно-приватне партнерство» від 21.06.2012 № 5007-17.

Юридичні ризики
Відсутність спеціального нормативного документу, який би регламентував створення такого
фонду, порядок та умови участі держави в такому фонді, порядок фінансування цього фонду
з боку держави та умови участі (включаючи фінансову) інвесторів в цьому фонді, умови та
порядок управління цим фондом, порядок та умови відбору об’єктів інвестування. Також
необхідно вносити відповідні зміни або коригування в чинні умови бюджетування державних
витрат.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків. Присутність міжнародного донора
як управляючого фондом, а формування наглядової ради, учасником якого буде представник
міжнародної донорської організації, мінімізують корупційні ризики.

9.2.

Зміна розщеплення ПДФО для територій, прилеглих до лінії
розмежування

Завдання: підвищити власні доходи місцевих бюджетів, тобто покращити їхню фіскальну
спроможність.
Зараз об’єднані територіальні громади згідно з Бюджетним кодексом отримують в свої місцеві
бюджети 60% з надходжень від податку на доходи фізичних осіб93. Для того щоб мотивувати

92

Якщо взяти в розрахунок курс 33,6 грн за євро.

93

Пункт 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.
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місцеві громади стимулювати підприємницьку діяльність та зайнятість в особливо вразливих
регіонах (тих, що розташовані на лінії розмежування), пропонуємо збільшити частку
розщеплення ПДФО для цієї місцевості до 85% (інші 15% так і залишити в обласних
бюджетах). Це автоматично вплине на розмір дотаційної підтримки з державного бюджету94,
оскільки регіон стане більш податкоспроможним. Зараз дотаційна підтримка розраховується
за такою схемою:
•

для кожного бюджету розраховується індекс фіскальної спроможності, тобто порівняння
доходів від ПДФО на одного жителя в ОТГ із середній рівнем по Україні;

•

якщо значення індексу:

1) в межах 0,9-1,1 – вирівнювання не здійснюється;
2) менше 0,9 – надається базова дотація місцевому бюджету з державного в обсязі 80% суми,
необхідної для досягнення значення такого індексу забезпеченості відповідного бюджету 0,9;
3) більше 1,1 – передається реверсна дотація з місцевого бюджету в державний в обсязі 50%
суми, що перевищує значення такого індексу 1,1.
У Донецькій та Луганській областях зараз утворено 72 об’єднані територіальні громади на
підконтрольних територіях, з них 15 розташовані на лінії розмежування хоча б частково95 (5 в
Луганській та 10 в Донецькій області). Майже всі ОТГ, що розташовані на лінії розмежування,
зараз є дотаційними, тобто надходження ПДФО на одну людину там становить менше 90% від
середнього рівня по Україні, і вони отримують базову дотацію з державного бюджету в рамках
горизонтального вирівнювання. Дві ОТГ у Донецькій області (Вугледарська та Авдіївська) та
одна ОТГ в Луганській (Попаснянська) у 2021 році не будуть отримувати базову дотацію,
оскільки вони мають доходи від ПДФО на середньому рівні по всій Україні.
Якщо запровадити систему, за якою в місцевих бюджетах ОТГ, що розташовані на лінії
розмежування, буде залишатися 85% доходів від ПДФО, то це, відповідно, значно збільшить
їхні власні доходи, проте зменшить дотаційну підтримку з державного бюджету. Загалом
чистий результат від такої зміни буде позитивним, тобто бюджети отримують більше доходів96.
Розрахунки показують, що після запропонованих змін з 12 дотаційних ОТГ дотаційними
залишаться 10. П’ять ОТГ (чотири в Донецькій та одна в Луганській) взагалі могли б почати
платити реверсну дотацію через різке збільшення їхньої податкової спроможності.
Як додатковий варіант можна як експеримент також запропонувати скасувати реверсну
дотацію для конкретно цих ОТГ.

Якщо залишити нормативи розщеплення на такому ж рівні, що і для інших територіальних громад.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80#Text
96
Якщо значення індексу розраховується вважаючи, що 60% від ПДФО залишаються на місцях, не враховуючи, що в 15 ОТГ буде
залишатися 100%.
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Таблиця 10. Модельні розрахунки змін надходжень до місцевих бюджетів ОТГ, що
розташовані на лінії розмежування, у разі запровадження 85% розщеплення ПДФО на
прикладі 2021 року.
Назва ОТГ

Населенн
я з урах.
ВПО, (тис.
ос.)

85% ПДФО залишається на місцях

60% ПДФО залишається на місцях

ПДФО
грн на 1
жителя

Індекс
податк
оспромо
жності

Реверс
на
дотація
(млн
грн)

Базова
дотація
(млн
грн)

ПДФО
грн на 1
жителя

Індекс
податк
оспромо
жності

Реверс
на
дотація
(млн
грн)

Базова
дотація
(млн
грн)

Чисти
й
додатк
овий
дохід
(млн
грн)

Разом всі ОТГ у
Донецькій
області

2,354.1

3,259.6

1.1

632.6

748.3

3,132.1

1.0

587.9

872.2

220.9

Вугледарська

38.7

4,370.1

1.6

18.1

0.0

3,084.7

1.0

0.0

0.0

67.9

Авдіївська

37.9

4,534.9

1.7

20.9

0.0

3,201.1

1.0

0.0

0.0

71.5

Волноваська

81.9

2,457.0

0.9

0.0

23.1

1,734.4

0.6

0.0

70.4

11.8

Мар'їнська

39.2

1,805.2

0.7

0.0

31.5

1,274.2

0.4

0.0

48.2

4.2

Мирненська

12.2

1,090.7

0.4

0.0

16.7

769.9

0.2

0.0

19.8

0.8

Ольгинська

21.8

3,658.0

1.4

2.5

0.0

2,582.1

0.8

0.0

4.0

22.0

Очеретинська

28.9

942.8

0.4

0.0

43.2

665.5

0.2

0.0

49.6

1.6

Сартанська

20.6

619.5

0.2

0.0

36.1

437.3

0.1

0.0

39.1

0.8

Світлодарська

32.1

3,632.4

1.4

3.2

0.0

2,564.0

0.8

0.0

6.3

31.2

Торецька

75.2

2,094.0

0.8

0.0

43.0

1,478.1

0.5

0.0

80.0

9.3

Разом усі ОТГ у
Луганській
області

940.9

2,171.8

0.7

31.4

629.0

2,052.7

0.7

12.8

685.9

73.9

Гірська

39.7

2,512.0

0.9

0.0

9.4

1,773.2

0.6

0.0

32.9

5.9

Нижньотеплівсь
ка

11.4

912.7

0.3

0.0

17.4

644.2

0.2

0.0

19.8

0.6

Попаснянська

29.7

4,690.3

1.8

18.7

0.0

3,310.8

1.1

0.0

0.0

59.7

СтаничноЛуганська

35.3

1,924.3

0.7

0.0

25.0

1,358.3

0.4

0.0

40.9

4.0

Щастинська

26.0

2,443.4

0.9

0.0

7.6

1,724.8

0.6

0.0

22.5

3.7

Джерело: Міністерство фінансів, розрахунки ЦЕС.
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Територіальний принцип
Цю ініціативу планується запустити лише на територіях поблизу до лінії розмежування, тобто
5 ОТГ в Луганській та 10 ОТГ в Донецькій області, список яких наведено в таблиці 10.
Оцінка економічного впливу
Логіка ініціативи у тому, що місцеві бюджети мають більше власних доходів, що мотивує їх до
стимулювання та підтримки господарської діяльності в регіоні, яка сприяє появі нових робочих
місць. Водночас бюджети територіальних громад отримуватимуть менше базової дотації, що
компенсує зростання надходжень, але залишить мотиваційну компоненту.
Збільшення фіскальної незалежності місцевих громад не завжди має позитивний вплив на
показники економічного розвитку регіону. Більшість проаналізованих досліджень, які
знаходять позитивний ефект, вказують на такий зв’язок: менше від 0,1 в.п. росту валового
продукту при зростанні фіскальної незалежності на 10%97.
У випадку Донецької та Луганської областей надходження ПДФО має різну частку у власних
доходах місцевого бюджету (від 40% до понад 80%), тому фіскальну незалежність можна
умовно підняти лише на 17%-33%, що може дати додаткових максимум 1,7-3,3 в. п. до росту
регіонального продукту, проте на практиці ефект, вірогідно, виявиться набагато меншим або
буде відсутнім через невисоку інституційну спроможність місцевих громад. Позитивного
результату можна буде досягти лише при ефективному використанні бюджетних коштів,
зменшенні корупції та покращенні врядування.
Для місцевих бюджетів вздовж лінії розмежування ініціатива зміни правил розщеплення
надходжень ПДФО принесе чисту вигоду (навіть якщо вони почнуть отримувати менше базової
дотації). Втрати для державного бюджету будуть незначними через малу частку цих регіонів.

Нормативна база
•

Податковий кодекс України;

•

Бюджетний кодекс України;

•

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

•

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» 9 квітня 1999 року № 586-XIV;

•

Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей» 16 вересня 2014 року № 1680-VII;

•

Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» 8 вересня 2005 року № 2850-IV;

•

Закон України «Про засади державної регіональної політики» 5 лютого 2015 року № 156VIII;

•

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р. № 12 «Про внесення змін до
Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів».

Загалом з-посеред проаналізованих досліджень близько 35% знаходять негативний вплив фіскальної децентралізації на
економічне зростання країни чи регіону. Близько 7% досліджень вказують на ефект 0,1–0,6 в.п. від 10% збільшення
незалежності. Найбільший позитивний результат на рівні 1 в.п. отриманий для європейських країн з низьким доходом.
Slavinskaite, Neringa. (2017). Fiscal decentralization and economic growth in selected European countries. Journal of Business
Economics and Management
97
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Юридичні ризики
Реалізація цієї ініціативи потребує внесення змін до чинного Бюджетного кодексу України,
зокрема в статтю 64 Бюджетного кодексу України, та, відповідно, оцінки законодавчого впливу
цих змін на чинне бюджетне законодавство.
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків.

9.3.

Введення прискореної амортизації як податкового стимулювання
інвестицій

Завдання: стимулювання нових інвестицій через зменшення витрат підприємства в перші
роки існування.
Як одну з ініціатив для підвищення інвестиційної привабливості підприємств у Донецькій та
Луганській областях пропонуємо ввести зміни в порядок розрахунку амортизаційних
нарахувань, дозволивши відносити суттєво більшу частину вартості основних засобів на
амортизаційні витрати у перші 2-3 роки. Амортизаційні нарахування зменшують прибуток до
оподаткування, оскільки це витрати від систематичного розподілу вартості основних засобів
(здійснених капітальних інвестицій).
Зараз, згідно з Податковим кодексом України, визначено, що амортизація визначається
прямолінійним методом нарахування, при цьому в ПКУ чітко визначені мінімальні строки
корисного використання цих основних засобів, впродовж яких розподіляється їхня вартість.
Таблиця 11. Актуальні та пропоновані мінімально допустимі строки амортизації основних
засобів та інших необоротних активів
Групи

Актуальні мінімально
допустимі строки
корисного
використання, років

Пропоновані
мінімально
допустимі строки
корисного
використання,
років

Частка
зекономленого
за рік ПнП
відносно
вартості ОЗ*

група 2 – капітальні витрати на
поліпшення земель, не пов’язані з
будівництвом

15

3

4,8%

група 3 – будівлі

20

3

5,1%

споруди

15

3

4,8%

передавальні пристрої

10

2

7,2%

група 4 – машини та обладнання

5

2

5,4%

різне комп’ютерне устаткування,
вартість якого перевищує 20000
гривень

2

2

0,0%

група 5 – транспортні засоби

5

2

5,4%

З них:
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група 6 – інструменти, прилади,
інвентар, меблі

4

2

4,5%

група 7 – тварини

6

2

6,0%

група 8 – багаторічні насадження

10

2

7,2%

група 9 – інші основні засоби

12

2

7,5%

група 12 – тимчасові (нетитульні)
споруди

5

2

5,4%

група 14 – інвентарна тара

6

2

6,0%

група 15 – предмети прокату

5

2

5,4%

група 16 – довгострокові біологічні
активи

7

2

6,4%

Джерело: Податковий кодекс України, пункт 138.3.3.
*Під час корисного використання ОЗ ставка податку на прибуток становить 18%, розрахунок за прямолінійнім методом,
проігнорована ліквідаційна вартість ОЗ.

У 2016 році був прийнятий закон98, який покликаний покращити інвестиційний клімат в Україні
і яким внесли зміни до перехідних положень ПКУ, зменшивши строк корисного використання
основних засобів 4-ї групи до 2-х років. У 2020 році законом №46699 внесли зміни, згідно з
якими, крім 4-ї групи, віднині і 5-а група має мінімальний строк використання 2 роки, а 3-я та
9-а групи мають мінімальний строк використання 5 років.
Крім того, Податковий кодекс дозволяє з ІІ-IV кварталу 2020 року використовувати виробничий
метод амортизації, тобто амортизаційні відрахування визначаються залежно від кількості
продукції, що виробляється з використанням цього основного засобу100. Це дозволяє
встановити зв’язок між амортизаційними відрахуваннями та виручкою, проте все ж не надто
прискорює амортизацію.
Ми пропонуємо радикально зменшити мінімально допустимі строки корисного використання
основних засобів для індустріальних парків в Донецькій та Луганській областях для більшості
об’єктів до 2-х років (значення наведені в таблиці 11). Також у таблиці підрахована економія
від сплати податку на прибуток в рік відносно вартості необоротного активу. Економія може
сягати 7,5% інвестицій, залежно від групи ОЗ (середнє значення становить 5,4%), проте варто
зважати, що ця економія припиниться після закінчення строку «корисного» використання,
тобто повної амортизації, і тоді підприємство буде змушене повністю сплачувати податок на
прибуток. При цьому це матиме побічний позитивний ефект, оскільки стане додатковим
стимулом реінвестувати прибуток у розвиток.
Як альтернативну ініціативу можна запропонувати дозволити застосовувати інші методи
прискореної амортизації (замість прямолінійного чи виробничого). Для прикладу, положення
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»101 визначають декілька інших методів:

98

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1797-19#n1500

99

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#n2117

100

Пункт 52 перехідних положень Податкового кодексу

101

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text
140

This project was funded with UK Aid from the UK Government

•

зменшення залишкової вартості (також дозволяється міжнародними стандартами
бухобліку102);

•

прискорене зменшення залишкової вартості;

•

кумулятивний метод.

Вищезгадані способи як мінімум удвічі збільшують норму амортизації порівняно з
прямолінійним методом.
Прискорена амортизація несе менший ризик зловживань та розбалансування системи
державних фінансів порівняно з ПнВК, бо не змінює загальні правила та стосується лише
реально здійснених інвестицій в основні засоби.
Територіальний принцип
Ініціативу планується спочатку запустити як пілотний проєкт до 2023 року для індустріальних
парків. Якщо зміни покажуть позитивні результати, то ініціативу планується розширити і на
решту підприємств Донецької та Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Маючи можливість прискореної амортизації, підприємство сплачує менше податку на прибуток
в перші роки існування (при придбанні основних засобів) та може залучити/профінансувати
більше капітальних інвестицій.
Зростання ВРП відповідно до частки капітальних інвестицій у валовому продукті. Якщо
зекономлені кошти на виплату ПнП зможуть принести хоча б 3% додаткового реального
зростання капітальних інвестицій, то додатковий реальний ВРП становитиме близько 0,42%
на рік для Донецької області та 0,27% для Луганської області. Імовірно, що прямого впливу на
залучення робочої сили існуючі підприємства не відчують, оскільки вони будуть переважно
використовувати зекономлені кошти на оновлення необоротних активів. Вплив може бути
опосередкованим.
При цьому для державного та обласних бюджетів втрат не буде, оскільки сплата податку на
прибуток зміщується в часі, проте залишається в такій же сумі за інших рівних умов.
Нормативна база
•

Податковий кодекс України;

•

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016 року;

•

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №
466-IX від 16.01.2020 року;

•

Наказ Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000 року «Про затвердження
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"».

102

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#Text
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Юридичні ризики
Нормативне регулювання для реалізації такої ініціативи відсутнє. З метою реалізації цієї
ініціативи, детального аналізу потребує чинне податкове законодавство, зокрема, аналіз
можливості внесення зазначених змін у Податковий кодекс України та у відповідні підзаконні
акти (зокрема, в Наказ Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000 року «Про
затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"»).
Оцінка корупційних ризиків
Реалізація ініціативи не потребуватиме спеціальних заходів для зниження корупційних
ризиків, оскільки вона не несе значних корупційних ризиків.

9.4.

Збільшення бюджетів участі та запровадження їх у всіх територіальних
громадах Донецької та Луганської областей

Завдання: збільшити участь громади у розпорядженні коштами місцевих бюджетів через
збільшення суми бюджетів участі та їхнього запровадження у всіх територіальних громадах.
Бюджети участі (громадські бюджети/бюджети участі) дозволяють:
•

забезпечити безпосереднє залучення жителів громади до процесу прийняття рішень щодо
використання бюджетних коштів;

•

забезпечити прозорість бюджетного процесу;

•

покращити доступ громадськості до інформації;

•

налагодити та підтримати діалог між органами місцевого самоврядування і громадськістю;

•

підвищити рівень довіри до місцевої влади103.

В Україні зараз відсутнє централізоване управління чи унормування громадських бюджетів в
частині їхньої величини. Зазвичай місцеві органи самоврядування самостійно вирішують, яку
частку видатків місцевого бюджету формувати за рішенням місцевих жителів через
голосування на сайтах таких бюджетів участі. Нині населення розпоряджається через такі
бюджети близько 0,1-1% місцевого бюджету. Оскільки немає законодавчого регулювання
таких бюджетів, місцеві органи самоврядування можуть вирішити зменшити такі бюджети,
якщо у місцевому бюджеті не вистачатиме грошей на решту видатків.
Бюджети участі мають уже багато міст та ОТГ Луганської та Донецької областей, проте ще
далеко не всі підключилися до системи.
Загалом бюджети участі сприяють покращенню «якості життя у багатьох сферах (безпека,
комунальне господарство, дороги, транспорт, екологія, культура, туризм, спорт, охорона
здоров’я, соціальний захист, освіта, інформаційні технології, громадянське суспільство,
публічний простір та інше); є вплив на місцевих мешканців – зростає громадська активність,
діє громадянська освіта, збільшується соціальна влада громадян; помітний вплив на місцеве
самоврядування – змінюється свідомість представників місцевої влади, покращується
взаємодія між громадськістю та владою і якість демократії, зростає якість та ефективність
місцевого самоврядування»104.

103

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/581/Participatory-budget.pdf

104

https://www.researchgate.net/publication/337783487_Ocinka_vplivu_budzetu_ucasti_v_Ukraini
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Проте трапляються і негативні аспекти, для прикладу, анулювання голосів через
фальсифікації під час голосування. Місцеві жителі можуть голосувати за проекти як у
паперовому вигляді, так і електронно, і обидва методи не захищені від фальсифікацій за типом
підкупу голосів. Крім того, можлива неефективна реалізація самих проектів.
Ми пропонуємо на законодавчому рівні, тобто у Бюджетному кодексі, унормувати бюджети
участі в Донецькій та Луганській областях. Варто запровадити обов’язкові бюджети участі у
громадах Донецької та Луганської областей у 2022 та 2023 роках не менше 1% від обсягу усіх
видатків місцевого бюджету. В подальшому підняти обсяг коштів до 2030 року до 3%.
Крім того, потрібно запровадити щомісячні публікації звітів про виконання проектів бюджетів
участі, які були б доступні для всієї громади та дали б змогу слідкувати за правомірністю
використання бюджетних коштів та станом реалізації проектів, формували би інститут
репутації їх виконавців.
Територіальний принцип
Ініціативу планується впроваджувати у всіх підконтрольних територіальних громадах
Донецької та Луганської областей.
Оцінка економічного впливу
Дослідження показують, що прямого ефекту на економічне зростання в регіоні від бюджетів
участі немає. Вплив може бути опосередкованим через інвестування в суспільні блага, як-от
інфраструктура, охорона здоров’я, освіта, публічний простір та ін. Такі інвестиції можуть
збільшити задоволення громади життям в обраному регіоні та, відповідно, маржинально
збільшити продуктивність, залучити більше туристів. Загалом позитивний ефект від бюджетів
участі можна оцінити на рівні до 0,2% додаткового зростання ВРП щорічно, зважаючи на
невелику частку таких бюджетів у загальних видатках місцевих бюджетів. Витрат від
запровадження таких бюджетів не буде, оскільки це лише перерозподіляє частину видатків,
не зменшуючи їх, а навчання з адміністрування можуть проводити уже існуючі організації в
Україні за підтримки міжнародних донорів.
Нормативна база:
Бюджетний кодекс України.
Оцінка корупційних ризиків
Можливі фальсифікація голосів при голосуванні за проекти, привласнення бюджетних коштів
через неправомірні закупівлі, завищення витрат на реалізацію проектів бюджетів участі. Для
зменшення цих ризиків потрібно поступово перейти до онлайн-голосування та запровадити
щомісячне звітування про стан реалізації проекту.
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Додаток 1. Головне (англійською мовою)
Summary of the Report on assessed policy options, modelling results and recommended
policy options for the Donbas Economic Transformation Strategy (including GESI
consideration)
Based on our comprehensive analysis of the key problems and barriers to economic development
of Donetsk and Luhansk oblasts, we have drafted and evaluated specific policy initiatives to address
them.
The implementation of the proposed initiatives should create an environment conducive to economic
growth and well-being of the population in the region. As the challenges are complex and often
intersectoral, we do not strictly classify the proposed policy options into nine sectors. They are rather
designed to identify the main directions for further implementation.
Each initiative outlines in detail the mechanism by which it is supposed to address an issue. All policy
options are corroborated by the analysis of their impact on gender equality and social inclusion,
military and political situation, legal and corruption risks. We have also evaluated the economic
impact of the selected initiatives by employing quantitative modelling methods.
At the same time, initiatives at the national level (relaxation of some regulations, strengthening
macroeconomic resilience, conducting judicial reforms, etc.) should not be duplicated by regional
initiatives, but regional initiatives may include pilot projects, the introduction of special economic
conditions or the removal of certain restrictions that discriminate against regional entities.
The broader purpose of the economic transformation of the region is to build a new modern
competitive economy in the east of Ukraine and create an additional impetus for the development of
Donetsk and Luhansk oblasts. The proposed policy initiatives can be summarized as follows.
Favourable business climate, where the key initiative is to lower military operational risks for
investors and lenders via creating a long-term government-funded insurance scheme. Assets will be
insured against physical damage in case of military aggression. The initiative will require cooperation
with a reputable international insurance companyю. Other initiatives include further deregulation,
procedures for easier grid connection, and the creation of a business-support network on all levels - from the governmental ‘investment nanny’ project to local entrepreneurship centres. The centres
will host local offices of central bodies such as export credit agency, business ombudsman, export
promotion agency, InvestUkraine, etc, in order to build up local institutional capacity and achieve
better utilization of business opportunities by the community.
Development of industrial value chains, based on regional strengths (human capital, natural
resources, available industrial sites, and infrastructure). The initiatives are set to broaden national
level programs to meet local needs, including proactive export promotion and technical support of
exporting companies. The main initiative in the area is the development of industrial parks, where
residents will benefit from proximity to easy and cheap infrastructure in addition to some tax relief
that is already envisaged by current legislature.
Agriculture development will be achieved through mitigating key risks and bottlenecks. The
initiatives envisage investments in transport and agriculture infrastructure, irrigation and melioration
of soils, demining, as well as direct state support via subsidies to local farmers.
Energy sector initiatives mainly address post-conflict damages, such as temporal power outages,
and are aimed at balancing the regional energy system. The latter includes the promotion of green
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energy initiatives and the economic transformation of the coal mining regions while minimizing
potential social repercussions. Another key initiative is the launch of natural gas extraction in Donetsk
oblast.
Transport infrastructure initiatives are focused on re-routing of goods and people. This will be
achieved through constructing key branches of railway in Luhansk oblast, building new automobile
roads, improving suburban railway connection, etc. Another key initiative is to recover aviation
communication in the region. The policies are set to lower logistics costs and improve regional
mobility.
Human capital policy is focused on overcoming the consequences of depopulation and mass
outward migration by boosting labour market competitiveness of adults and younger people through
broader educational opportunities (retraining vouchers for adults, dual education in colleges and
higher education institutions) and increasing employment flexibility through altering labour
legislation.
Environmental initiatives consider the industrial past of the region and include improved
environmental monitoring, broad industrial and household waste management programs, climate
change mitigation, regulation of emissions, local mobility plans, ecological support of the coal
industry transformation.
Quality of life area offers a wide selection of specific initiatives focused on improving safety of
people, providing better education and healthcare services, especially in the areas close to the
military demarcation line, renovating the housing stock, improving energy efficiency and water supply
facilities. Several initiatives specifically address the issue of youth development.
To finance these and other initiatives we envisage the launch of a Consortium Fund through which
several streams of funding, such as loans and funds from international partners, will be collected.
The Fund will be managed by a reputable international institution and warranted by the Ukrainian
government. The Fund will be designed after the European E5P Fund or Chornobyl Shelter Fund.
The amount of the contribution from the Ukrainian government will be set at 25% of personal income
tax (PIT) revenues for the last budget year collected in both oblasts (equivalent to the share of tax
revenues that goes to the general fund of the state budget). Another initiative is to change the
principle of tax revenues splitting for the areas located along the military demarcation line: the share
left in the communities will be increased from 60% to 85%. The splitting will be based on the
principles of ‘community-level’ decentralization initiative which assumes that 100% of local PIT
revenues will be held and spent within the local-level budgets.
The implementation of the initiatives should be backed by both the Ukrainian government and the
local authorities of Donetsk and Luhansk oblasts. A separate body under the Ministry of
Reintegration of Temporarily Occupied Territories of Ukraine should be established to coordinate
implementation of the initiatives.
Another key component for a successful implementation of the initiatives is communication. This will
involve raising awareness among key stakeholders about the policies and forming a positive attitude
towards them.
We believe that the proposed initiatives will help to mitigate the consequences of Russian military
aggression in the region, attract investments, and boost economic growth in the region. This in turn
will result in a better quality of life for over 2 million of Ukrainians living there. We hope that the
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initiatives will be conducive to a smooth re-integration of the temporarily occupied territories in a
more distant future.

146

This project was funded with UK Aid from the UK Government

