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ІНСТИТУЦІЙНА АРХІТЕКТУРА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
Значні руйнування та економічні втрати зумовлюють необхідність масштабної відбудови України. Водночас таке відновлення могло
б дати додатковий поштовх для модернізації країни. Щоб максимально використати цю можливість, Україна має побудувати
ефективну архітектуру для відновлення країни, яка залучатиме якомога більшу кількість учасників та ресурсів для процесу
відбудови. Крім того, така архітектура не повинна бути тимчасовою, а повинна стати основою для довгострокового розвитку
держави. Цей документ пов’язаний з роботою таких груп Національної ради відновлення: урядування, сектор юстиції,
антикорупційна політика, діджиталізація. Компонент Інституційна архітектура для відновлення фокусується на створенні
ефективної системи управління для повоєнного відновлення та втілення цієї системи управління в архітектуру публічного
управління для забезпечення довготермінових і сталих рішень у сфері урядування.

#1. ВІЗІЯ ТА ПЛАН | Національна Рада Відновлення (Нацрада) є колегіальним органом, який розробляє рекомендації щодо
відновлення України. Нацрада розробила загальну структуру відновлення в межах своїх робочих груп. Хоча було запропоновано
чимало ідей щодо повоєнного відновлення та модернізації, спільне бачення оновленої України все ще перебуває на стадії
вироблення. Статус кандидата в ЄС та подальша інтеграція до ЄС можуть стати міцною основою для формулювання бачення
модернізованої України.
Будучи узгодженим з шляхом інтеграції України до ЄС, бачення повоєнної України має стати ключем до створення плану
відновлення. Національна рада з відновлення та уряд України пройшли довгий шлях до створення Плану відновлення, доклавши
значних зусиль для створення дієвої основи для процесу відновлення шляхом участі в консультаціях із багатьма зацікавленими
сторонами. Хоча цей процес ще далекий від завершення, вже зроблено величезну роботу для забезпечення того, щоб відновлення
відбувалося відповідно до міжнародних стандартів, а також принципів підзвітності та прозорості. Конкретні ініціативи, цілі та
проекти для створення негайної стійкості та орієнтації на довгострокову перспективу вже готові до обговорення та перетворення
на більш детальні плани дій.
● Розробити довгострокове бачення повоєнного розвитку України; узгодження бачення з процесом інтеграції до ЄС;
● Створити комплексний план відновлення, включаючи відновлення, розвиток людського потенціалу та пакети реформ;
● Використовувати міжнародний досвід щодо можливих реформ і перетворень у різних секторах;
● Залучати НУО, бізнес та університети до процесу відновлення для всебічної та інклюзивної співпраці;
● Забезпечити чітке розмежування повноважень на центральному, регіональному та місцевому рівнях для забезпечення

впорядкованого здійснення відновлення;
● Визначити конкретні цілі та KPI для кожного відповідального органу в рамках процесу відновлення.
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#2. ЛЮДИ ТА ІНСТИТУЦІЇ | Завдяки успіху програми децентралізації, реформи державного управління та цифровізації
державних послуг українська система державного управління більш підготовлена до післявоєнного відновлення
загальнонаціонального масштабу. Проте в органах державного управління все ще бракує кваліфікованих менеджерів, особливо в
регіонах.
Відновлення має координуватися відповідно до загальної структури, яка включає як урядових, так і неурядових учасників, щоб
максимізувати синергію та ефективність. Українська державна адміністрація має бути спроможною ефективно та вчасно
реалізувати План відновлення, без надмірної участі чи зовнішньої підтримки з боку міжнародних організацій чи місцевих НУО.
Таким чином, українське державне управління має стати прозорим, орієнтованим на громадян, інклюзивним і повністю
спроможним забезпечити ефективне управління. Реформи антикорупційної системи та верховенства права підтримають інші
українські реформи, підвищать довіру суспільства та донорів до державних інституцій та призведуть до розвитку більш
справедливої та чесної держави.
● Визначити відповідальний орган за координацію (не управління) процесом відновлення та встановити єдині механізми

координації процесу відновлення, що дозволить запобігти неефективності паралельного управління;
● Розробити та прийняти зміни до регламенту Верховної Ради, розробити механізми парламентського контролю у процесі

моніторингу виконання Плану відновлення України;
● Поглибити державне управління та розвинути потенціал місцевого самоврядування для ефективної реалізації плану

відновлення;
● Розробити та запровадити комплексну реформу державного управління; узгодити стандарти державного управління з

Європейськими принципами державного управління (Принципи SIGMA);
● Цифровізувати та автоматизувати процес відновлення (включаючи електронні договори, звітність, збір коштів тощо),

продовжити цифровізацію державних послуг та зменшити бюрократію в державних послугах;
● Запровадити принципи управління, орієнтованого на результат, та формування політики на основі фактів у процесі розробки

публічної політики;
● Збереження та поглиблення судової реформи, в тому числі очищення Вищої ради правосуддя та проведення прозорого відбору

до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, продовження реформи юридичної освіти;
● Забезпечити стабільність, незалежність та ефективність антикорупційної системи
Забезпечення ефективної координації всіх стейкхолдерів у процесі відновлення створить основу для комплексної, швидкої та
ефективної реалізації плану відновлення.

#3. ФІНАНСУВАННЯ | Наразі діє міжнародна платформа для залучення коштів – United 24, зручний і доступний веб-сайт для
всіх можливих партнерів (міжнародних організацій, держав, державних установ, благодійних організацій, бізнесу та фізичних осіб)
у всьому світі. Для консолідації міжнародної допомоги Україні було засновано кілька зовнішніх рахунків і платформ, серед них
Адміністрований рахунок для України (МВФ) та Платформа реконструкції України (ЄС), які ще мають бути створені.
FДля ефективного процесу відновлення Україна повинна розробити зручні та гнучкі інструменти фінансової підтримки для
міжнародних партнерів. Крім того, механізми вилучення російських активів на користь України мають бути розроблені у тісній
співпраці з міжнародними партнерами. Більше того, Україні слід покращити механізми бюджетного планування та в
довгостроковій перспективі все більше покладатися на українські джерела для модернізації країни. Процес відновлення має
базуватися на принципах прозорості та підзвітності для підвищення його ефективності та підтримки міжнародної довіри до
модернізації України.
● Розробити механізми передачі російських активів для підтримки післявоєнного відновлення України;
● Створити гнучкі варіанти для партнерів, де вони можуть вибрати сектор або регіон, які отримають користь від їхніх пожертв;
● Створити дієвий механізм ротації інструментів надходження коштів, що забезпечить поступовий перехід від міжнародної

допомоги до використання внутрішніх ресурсів;
● Заробляти міжнародні торгові преференції та підтримку в модернізації освіти та економіки;
● Наполягати на грантовій підтримці як основному інструменті в портфелі міжнародної допомоги;
● Створити механізм (на конкурсній основі) передачі фінансування на відбудову регіонів (крім життєво важливої

  інфраструктури, яка має фінансуватися безумовно);
● Забезпечити ІТ-інструмент для моніторингу державних закупівель на всіх етапах відновлення, для інклюзивних, прозорих та

конкурентних процедур державних закупівель;
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● Запровадити поетапні механізми підтримки на основі чітких KPI реформ, які дозволяють донорам пов’язувати частину
допомоги з прогресом реформ;

● Створити стимули для інвестицій для збільшення приватного капіталу, що підтримує відновлення, включаючи можливості
впливу на інвестиції від міжнародних бізнес партнерів.

Ефективні та зручні механізми збору коштів допоможуть Україні подолати нестачу внутрішніх ресурсів для значних
капітальних вкладень у процес відновлення.

МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ
1. Візія та план | Потужний галузевий досвід партнерів з розвитку матиме величезне значення для розробки дієвих планів
відновлення. Іншою ключовою сферою, де буде потрібна підтримка в реалізації галузевих реформ, є європейська інтеграція
України.
2. Люди та інституції | Завдяки своїй інституційній експертизі міжнародні партнери можуть підтримувати реформу
державного управління та побудову спроможності державних інституцій та місцевого самоврядування. Крім того, міжнародні
партнери можуть підтримувати неурядовий сектор, щоб забезпечити ефективну співпрацю між усіма стейкхолдерами процесу
відновлення.
3. Фінансування | Своєчасне та послідовне надання будь-яким належним чином фінансової чи матеріальної допомоги для
відновлення буде одним із найважливіших способів підтримки України у процесі її відновлення. Міжнародні партнери також
можуть надати додаткову підтримку у сфері накладення арештів, відстеженнія та вилучення заарештованих російських активів.
Кращі практики забезпечення прозорості та підзвітності процесу відновлення будуть вирішальними для ефективної
післявоєнної відбудови, а сприяння міжнародних партнерів буде справді корисним.
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ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
Внаслідок війни, що триває, економіці та суспільному добробуту України була нанесені величезні збитки в контексті
інфраструктури для роботи, житлової інфраструктури та інфраструктури для розвитку. Україна стоїть перед новою реальністю, яка
потребує адаптивного підходу до відновлення та розвитку різних регіонів. Нинішній підхід, орієнтований на особливості
територій, необхідно буде адаптувати, щоб врахувати різницю між регіонами та територіями за ступенем руйнації, концентрації
ВПО та ризиків для безпеки. Зокрема, території біля кордону з Росією та Білоруссю, тимчасово окуповані території та сусідні
регіони, а також території, де розташована військова та критична інфраструктура, потребуватимуть особливої уваги уряду та
міжнародних партнерів для забезпечення відновлення та подальшого розвитку територій.
У цьому документі розглядаються основні принципи та інструменти, які будуть вжиті для відновлення та модернізації
інфраструктури в Україні, щоб стимулювати повернення уркїнців та забезпечити їм умови для роботи, життя та розвитку.
Документ узгоджується з матеріалами, розробленими Національною радою відновлення.
Наведена нижче рамка описує загальну структуру відновлення інфраструктури. Процес має розпочатися з (1) комплексного аудиту
поточного стану справ, який дасть оцінку збитків і потреб у терміновому відновленні та подальшому відновленні та розвитку, після
чого (2) мають бути розроблені проекти для розбудови інфраструктури для роботи, житлової інфраструктури та інфраструктури
для розвитку.

#1. ОЦІНКА ЗБИТКІВ ТА ПОТРЕБ (АУДИТ) складатиметься з двох частин: (1) оцінки збитків у різних сферах, (2) аналізу
довоєнного стану мереж інфраструктури для роботи, житлової інфраструктури та інфраструктури для розвитку, а також оцінку
потреб населення та бізнесу.
(1) Отримання оперативної та вичерпної інформації про загальну суму збитків та збитків, завданих Україні внаслідок війни,
дозволить оцінити наявні прогалини в інфраструктурі та дозволить подавати позови про компенсацію до міжнародних судів. Аудит
буде інклюзивним (в результаті процесу збору даних із багатьох різних джерел), а отримана інформація одночасно
перевірятиметься різними суб’єктами для точності оцінки.
(2) Повоєнне відновлення буде зосереджено не тільки на відбудові пошкоджених і зруйнованих будівель і споруд. Доцільність
кожного інфраструктурного проекту вирішуватиметься відповідно до довоєнного стану інфраструктури та поточних потреб
населення та бізнесу у кожному регіоні. Проекти будуть пріоритизовані та узгоджені з комплексними планами територій та
генеральними планами міст.
Розробка проектів за трьома пріоритетними напрямками буде прозорим та інклюзивним процесом із залученням місцевого
самоврядування, місцевих громадян та бізнесу, галузевих експертних спілок та міжнародних партнерів. Держава буде спиратися на
спроможні громади в реалізації проектів відновлення інфраструктури. Проекти сприятимуть зеленому переходу та цифровій
трансформації країни для досягнення стійкості відповідно до останніх європейських політик та стандартів.
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#2A. КОНКУРЕНТОЗДАТНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РОБОТИ складається з сталої виробничої та логістичної
інфраструктури.
Виробництво | До війни Україна зосереджувалась на двох типах виробничих платформ: браунфілд, які базувалися на
неефективних чи занедбаних об’єктах державної власності, та грінфілд на базі індустріальних парків. Після російського вторгнення
державна власність та індустріальні парки були перетворені на майданчики для релокації виробничих потужностей. Через поганий
стан державного майна та парків процес відновлення підприємницької діяльності був не таким ефективним, як міг би бути. Зараз
Україна має гостру потребу в економічному відновленні та створенні нових робочих місць для жінок і чоловіків. Це вимагає
продовження довоєнної діяльності та запуску абсолютно нових ініціатив, які прискорять процес, зокрема:
● Удосконалення законодавства щодо індустріальних парків та запуск загальнонаціональної програми створення індустріальних

парків для грінфілд проектів по всій країні;
● Перезапуск процесу приватизації або оренди державного майна для створення нових браунфілд можливостей;
● Розвиток мережі центрів підтримки бізнесу, Центру креативної економіки для диверсифікації місцевих економік, наукових

центрів стимулювання технологічного виробництва та посилення регіональної SMART-спеціалізації.
Логістика | З початку війни значна частина транспортної інфраструктури була пошкоджена, а вантажні перевезення сповільнено
(дороги та залізниці) або навіть повністю паралізовані (морські порти). Війна продемонструвала дисбаланс у логістичній мережі,
що вимагає дій, які забезпечать стійкість транспортної системи:
● Реконструювати та прокладати нові залізничні колії європейської ширини;
● Удосконалити пункти пропуску через державний кордон для збільшення їх пропускної спроможності, комфорту та

диверсифікації експортних потоків;
● IІнтегрувати українську водну транспортну систему в транспортну систему ЄС, збільшити потужність, модернізувати та

розвивати порти в Дунайському регіоні, а також продовжити заплановані проекти ДПП;
● Впроваджувати найкращі світові практики у проектуванні та будівництві доріг і мостів, власному виробництві бітуму,

розвивати інфраструктуру для електромобілів, велосипедистів та користувачів особистого електротранспорту;
● Реформувати міський та приміський пасажирський транспорт для забезпечення стійкої та якісної мобільності для агломерацій

та забезпечення його доступності для різних груп пасажирів, у тому числі маломобільних;
● Реконструювати або розбудувати оптимізовану мережу міжнародних аеропортів (5-7 аеропортів).
● Посилити співпрацю з Європейським Союзом у транспортній сфері, зокрема забезпечити подальшу гармонізацію

законодавства України з законодавством ЄСlaw.
Відновлені виробничі потужності та логістична інфраструктура забезпечать робочі місця для жінок і чоловіків, а також ресурси
для відновлення громад та регіонів у всіх сферах.

#2B. КОМФОРТНА ЖИТЛОВА ІНФРАСТРУКТУРА складається з комфортного житла та ефективних, кліматично
нейтральних системам життєзабезпечення як у сільських та міських громадах, так і між ними.
Нинішній житловий фонд не відповідає потребам населення та стандартам енергоефективності. 80% багатоквартирних будинків
були побудовані до 1994 року, і протягом останніх 30 років не забезпечувалося належне утримання. Інфраструктура
водопостачання та водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами технологічно застаріла, енергоємна та фізично
зношена. Внаслідок воєнних дій, було пошкоджено або зруйновано понад 120 000 житлових будинків. Тому слід реалізувати
невідкладні рішення щодо забезпечення житлом та стратегічні ініціативи щодо покращення житлових умов:
● Забезпечити ВПО та людей, чиї будинки були пошкоджені, тимчасовим або довгостроковим житлом;
● Відбудовувати зруйновані будівлі на основі комплексного та генерального планів територій;
● Запустити програму оновлення житла з пріоритетним акцентом на програму енергоефективності;
● Провести масштабну енергетичну реконструкцію будівель з модернізацією централізованого опалення для зменшення

споживання природного газу;
● Запровадити модернізацію систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, а також систем поводження з

відходами.
Відновлена та розвинена житлова інфраструктура зі стійкими, сталими та інклюзивними рішеннями дозволить переміщеним
українським жінкам та чоловікам повернутися до рідних громад, а всім українцям насолоджуватися вищими стандартами
життя.
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#2C. КОМПЛЕКСНА ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РОЗВИТКУ складається з освітньої, спортивної, культурної та туристичної
інфраструктури, а також адміністративної інфраструктури, інфраструктури, що забезпечує охорону здоров’я, безпеку та цивільний
захист для досягнення високої якості життя.
Багато об'єктів соціальної інфраструктури не відповідали сучасним світовим стандартам і технічно та архітектурно були не здатні
надавати якісні послуги, які відповідають потребам різних груп населення. Крім того, не було оптимізовано мережу різних установ,
що призвело до збільшення бюджетних видатків на утримання будинків та зниження доступності послуг по всій Україні. В
результаті повномасштабного вторгнення мережі соціальної інфраструктури були значно пошкоджені.
Більше того, через безпрецедентний рівень популярності України очікується величезний наплив туристів. Для цього знадобиться
збереження та ремонт існуючих пам’яток та створення нових меморіальних та культурних об’єктів. Таким чином, слід реалізувати
наступні ініціативи:
● Забезпечити можливість населенню отримувати базові послуги через мобільні та віддалені рішення, незважаючи на умови

зруйнованої або недостатньої інфраструктури;
● Розробити типові проекти об’єктів соціальної інфраструктури, які враховуватимуть європейські стандарти якості послуг,

сталості, безпеки, інклюзивності та можуть бути масштабовані та адаптовані до потреб різних типів територій;
● Запустити процес відновлення мереж соціальної інфраструктури;
● Підтримувати та розвивати туристичну інфраструктуру, в тому числі культурні об’єкти для популяризації української історії та

зміцнення національної пам’яті, а також забезпечення безпеки туристичних турів в Україні..
Нова соціальна інфраструктура буде відповідати запитам різних груп населення та задовольнить їхні потреби. Це створить
комплексні системи для розвитку спільнотах із міцними соціальними зв’язками, почуттям взаємної відповідальності та високою
якістю життя в Україні.

МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ | Комплексна та багатогалузева програма відновлення та розвитку інфраструктури буде
підтримуватися ефективно скоординованим набором різноманітних фінансових інструментів, до яких можуть долучатися
міжнародні партнери: (1) угоди про державно-приватне партнерство щодо інфраструктури для роботи та розвитку; (2)
кредитні програми від МФО для держави та громад для реалізації їхніх проектів у сфері житлової інфраструктури та
інфраструктури для роботи; (3) комплексні грантові програми для громадських організацій, регіональних інституцій розвитку
та місцевого самоврядування для стимулювання відновлення територій та відбудови конкретних об'єктів інфраструктури; (4)
краудфандингова ініціатива United 24, спрямована на загальну відбудову України; (5) муніципальні облігації для фінансування
планів розвитку громад; (6) інструменти зеленого фінансування для енергоефективних та сталих проектів у кожній сфері.
Планування з урахуванням особливостей територій і потреб надасть міжнародним партнерам можливість найбільш ефективно
інвестувати в українське відновлення.
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ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
Роки безгосподарності та політичної непослідовності перетворили Україну на регіонального аутсайдера з точки зору економічного
розвитку. Війна загострила економічне становище України. Після ефективних економічних заходів у воєнний час Україні
терміново потрібні інноваційні рішення для відновлення та модернізації економіки. Жага України до свободи та самоорганізації у
поєднанні з безпрецедентним глобальним партнерством дає унікальну можливість стати світовим лідером у сфері інновацій та
сталого економічного процвітання. Цей документ узгоджується з роботою Національної ради відновлення та Декларацією Лугано.
У ньому окреслено шість ключових пріоритетних напрямків відновлення економіки України:

#1. МАКРОФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ | За оцінками Світового банку, ВВП України впаде більш ніж на 45%. Видатки
бюджету зросли майже вдвічі через збільшення витрат на оборону, а також на підтримку бізнесу/гуманітарну підтримку.
Прогнозується зниження надходжень до бюджету через зменшення надходжень від податку на прибуток та тимчасове скасування
митних зборів та ПДВ на імпорт. До кінця року дефіцит бюджету може перевищити 45 млрд доларів. Це спонукає до наступних
ініціатив:
● Забезпечити стабільність фінансування державного бюджету воєнного часу (переговори про надання грантів та позик; перегляд

звільнень від податків та зборів);
● Підвищити ефективність державних фінансів (ефективність податкової системи, зниження державних витрат, ризик

суверенного боргу);
● Розвивати фінансово-банківський сектор (очищення сектору, ефективне управління державними банками, сприяння

банківському фінансуванню).
Макрофінансова стабільність, а також ефективний фінансово-банківський сектор сприятимуть належному функціонуванню
держави, відновленню ділової активності, підвищенню довіри інвесторів та забезпеченню сталого економічного зростання.

#2. ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА | За даними уряду, більше третини підприємств призупинили свою діяльність, близько 20%
МСП значно скоротили свою діяльність, інші стикаються з обмеженими експортними можливостями через блокаду морських
портів. Тим часом, надання Україні статусу кандидата в члени ЄС створює чіткі рамки для поступового узгодження законодавства
України, тим самим дозволяючи вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей. Враховуючи це, пропонуємо наступні ініціативи:
● Зменшити регуляторне навантаження на підприємства, які постраждали від війни;
● Виконати обов’язкові умови, пов'язані з отриманням статусу кандидата в ЄС (верховенство права, антикорупційні та

інституційні реформи);
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● Розгорнути повномасштабне наближення до внутрішнього ринку ЄС при зменшенні розміру уряду (податкове
адміністрування, приватизація, цифровізація державних послуг), підвищення ефективності регулювання (дерегуляція) та
відкриття ринків (лібералізація ринків капіталу, свобода інвестицій).

Негайні дії дозволять утримати підприємства, які належать чоловікам і жінкам, на плаву під час війни, тоді як узгодження
законодавства з законодавством ЄС призведе до кращого та знайомішого інвестиційного клімату для прямих інвестицій ЄС та
глобальних інвестицій, модернізованої інфраструктури та покращеного управління.

#3. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ДОСТУП ДО РИНКІВ | З 2014 року Україна вдосконалювала свою торговельну політику,
впроваджуючи програми стимулювання експорту та фінансування, а також підписуючи угоди про вільну торгівлю. Обсяги
експорту за 2016-2019 рр. зросли в середньому на 11% на рік, а у 2021 р. у зв’язку з пандемією спостерігалося різке збільшення на
34%. Послідовна торговельна політика включає наступні ініціативи:
● Покращити умови торгівлі зі стратегічними партнерами (оновлена Експортна стратегія України; аудит, переукладення або

укладення нових МТУ, що охоплюють усі континенти; розширення безмитної торгівлі з окремими країнами);
● Реалізувати економічну інтеграцію до ЄС (зняття тарифів і нетарифних нетехнічних бар’єрів для всіх українських товарів;

гармонізація законодавства для «усунення» всіх нетарифних технічних бар’єрів);
● Відновити торговельні шляхи (збільшення пропускної спроможності на кордоні з ЄС та посилення взаємозв’язку України;

участь у регіональних проектах, таких як TEN-T, Люблінський трикутник, Ініціатива трьох морів, Ініціатива «Один пояс, один
шлях»; модернізація митниці);

● Створити потужну екосистему підтримки експорту (довгострокова інституційна спроможність ключових установ;
повномасштабна експортна консультаційна програма для українських експортерів; розширене експортне фінансування;
потужне представництво України та українського бізнесу за кордоном).

Успішна економічна інтеграція в ЄС, а також розширений доступ до міжнародних ринків дозволять Україні прогресувати у своєму
економічному розвитку і суттєво підвищити загальну якість життя.

#4. ДОСТУП ДО НОУ-ХАУ| Вимушена кваліфікована еміграція («відтік мізків») прискорює демографічний колапс, що
загрожує економічному майбутньому України. За даними уряду, понад 14 мільйонів українців (~25% населення) покинули свої
домівки, у тому числі понад 6 мільйонів виїхали за кордон під час першого періоду війни. Україна повинна мобілізувати критичну
масу талантів, таким чином «наповнюючи» економіку ноу-хау та сприяючи передачі знань. Системний підхід до реалізації цієї
мети охоплює наступні ініціативи:
● Заохочувати повернення біженців (загальнонаціональні програми підвищення кваліфікації/перекваліфікації для мігрантів, що

повернулися, ВПО та безробітних; послуги з надання житла та догляду за дітьми; програми для українських молодих
спеціалістів для роботи в найкращих міжнародних компаніях та повернення в Україну);

● Запрошувати міжнародні таланти в Україну (міжнародні грантові програми для українських компаній для найму віддалених
або виїзних міжнародних кваліфікованих працівників та волонтерів; «віза цифрових кочівників» для іноземців; навчальні
програми для іноземних студентів);

● Відновити зв’язок України з українською діаспорою (мережева платформа, що поєднує українську діаспору та українців;
подвійне громадянство);

● Підготувати молоде покоління (грантові програми для українців на навчання в найкращих світових університетах та
повернення в Україну; орієнтація системи освіти України на STEM та підприємництво; створення філій міжнародних
університетів в Україні).

Розширення доступу до ноу-хау призведе до прискорення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності України на
світовій арені.
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#5. ДОСТУП ДО ФІНАНСІВ | Згідно з опитуванням українських підприємств під час війни, загальні втрати за перші 6 тижнів
війни склали 83 мільярди доларів США, тоді як очікувані обсяги продажів знизяться на 48%. Як наслідок, підприємства
потребують більшої фінансової підтримки; 41% підприємств уже перебувають у активній фазі пошуку фінансів. Пропонуються
наступні ініціативи:
● Забезпечити доступ до екстреного фінансування (державні субсидії воєнного часу, гарантії позик та зниження процентних

ставок);
● Розширити повоєнний доступ до фінансування (покрите фінансування для іпотечного кредитування, звільнення від ризиків

кредитування МСП, фінансування ланцюга поставок);
● Підтримка українських інноваторів (регулювання світового рівня щодо венчурного капіталу та альтернативного фінансування;

фонд фондів та програма відповідних грантів для українських стартапів та інноваційних компаній; навчання бізнес-ангелів);
● Перезапустити ринок капіталу (амністія капіталу та податок на виведений капітал; пенсійні рахунки та система медичного

страхування).
Кращий доступ до фінансування допоможе підприємствам оговтатися від наслідків війни та почати здійснювати економічний
вплив в Україні та за її межами.

#6. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ СЕКТОРІВ | Україна поступається європейським країнам за рівнем економічної
складності та диверсифікації. Тим часом сільське господарство України годує понад 400 мільйонів людей у всьому світі, причому на
основні зернові та олійні культури припадає понад 10% світового експорту, а в деяких випадках – майже половина світового
експорту. Порушення функціонування українського аграрного сектору може призвести до продовольчої кризи в країнах регіону
MENA. Тому пропонуються наступні ініціативи:
● Вирішити нагальні секторальні завдання (координована релокація підприємств та організація внутрішньої та міжнародної

логістики);
● Розпочати галузеві каталітичні проекти, спрямовані на покращення складності продукції України та її залучення до ланцюгів

вартості ЄС або глобальних ланцюгів, а також на вирішення ключових глобальних тенденцій (сталий розвиток, зелений
перехід, цифровізація);

● Побудувати потужну інноваційну екосистему (сприятливі передумови; достатня підтримка в розробці, комерціалізації та
масштабуванні);

● Сприяти залученню ПІІ для залучення в Україну найбільших міжнародних компаній (страхування від воєнних ризиків для
інвестиційних проектів, а також спеціальні інвестиційні стимули; цільові програми сприяння та сприяння інвестиціям).

Успішна трансформація пріоритетних галузей України шляхом виробництва більшої різноманітності високоскладних товарів і
послуг зміцнить не лише внутрішнє виробництво, але й позитивно вплине на світові ринки, зокрема у сфері продовольчої безпеки.

МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ | Міжнародні партнери можуть підтримати Україну на шляху до повного економічного
відновлення, використовуючи такі інструменти: (1) надання макрофінансової допомоги для підтримки стабільності; (2) надання
технічної допомоги, зосереджену на узгодженні законодавства ЄС; (3) використання спеціальних фінансових інструменти ЄС
та МФО для забезпечення галузевої трансформації, сумісної з ЄС; (4) страхування військових ризиків МІГА для відновлення
зруйнованих активів та нових інвестицій; (5) залучення інституційних інновацій ЄС для забезпечення участі України в
інституціях ЄС під час процесу вступу; (6) впровадження спільних партнерських проектів для сприяння передачі знань та
міжлюдським контактам (схема волонтерства для молодих громадян ЄС, шкільні та університетські обміни, програми
професійного навчання для молодих українських спеціалістів та підприємців).
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ЕКО-ВІДНОВЛЕННЯ
Зміна клімату призвела до зниження рівня води в річках України (рівень води найбільшої річки, Дніпра, знизився на 10% за останні
30 років). Це призвело до економічних втрат у 1 млрд доларів у 2020 році внаслідок посухи та пожеж. У відповідь на зміну клімату
Україна перед війною поставила за мету зелену трансформацію економіки та встановила нову кліматичну ціль щодо зменшення
викидів CO2 на 65% порівняно з базовим роком (1990). Низька енергоефективність інфраструктури, будівель та промислового
виробництва прогресувала в Україні з 1991 року в результаті повільної трансформації у ринкову економіку, а також непослідовної
розробки політики, яка не стимулювала бізнес та громадян до підвищення енергоефективності. Зношена інфраструктура
перетворилася з переваги на слабкість української енергетичної системи у вигляді тягаря для споживачів, які платять за величезні
втрати та надлишки потужностей електроенергетичної та газової інфраструктури. Україна продемонструвала найбільш значний
прогрес у трансформації енергетичного сектору, що призвело до швидкого зростання ВДЕ до 10% енергетичного балансу протягом
5 років та лібералізації енергетичних ринків. Проте до війни ситуація із забрудненням навколишнього середовища була
критичною, оскільки щорічно викидалося понад 500 млн. тонн відходів, причому лише 25% з них утилізувалося. Лише у 2020 році
погане поводження з відходами та забруднення навколишнього середовища через енергетику та промисловість призвели до
економічних збитків щонайменше на 2,2 млрд грн.
Війна, розпочата Росією, призвела до руйнування інфраструктури, значного забруднення території та зниження економічної
активності. Ці проблеми доповнюються загрозами енергетичної та економічної безпеки, такими як висока залежність від
імпортованого викопного палива, яка перевищувала 30% з газом і 60% з нафтопродуктами, а також блокування ключових морських
портів, які забезпечували експорт української продукції, таким чином роблячи наявність стійкої економіки та надійного
енергопостачання пріоритетами для України.
Відповідно до Національного плану відновлення, український уряд бачить потенціал для України для забезпечення зеленого
переходу до нової зеленої економіки, яка повністю інтегрується в європейську економіку та стане основним елементом у розбудові
стратегічної автономії ЄС. Компонент «Еко-відновлення», який забезпечить зелений перехід України, складається з 4-х стовпів:
1) архітектура та фінанси кліматичного урядування; 2) чиста енергія та зелені будівлі; 3) нова зелена економіка; 4) збережене
довкілля та розвинене біорізноманіття.

#1. ЕФЕКТИВНІ ФІНАНСИ ТА АРХІТЕКТУРА КЛІМАТИЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО УРЯДУВАННЯ | До війни
Україна розробляла та ухвалювала кліматичну політику, яка б чітко визначала цілі та встановлювала інструменти для України для
забезпечення зеленого переходу. З початком війни український уряд змушений був зосередитися на вирішенні питань енергетики
та соціального забезпечення та забезпеченні переходу до військової економіки. Тим не менш, Україна сповнена рішучості
забезпечити зелене відновлення та розвиток України шляхом створення прозорої політичної бази, яка забезпечить її зелений
перехід. Цифровізація екологічного моніторингу забезпечить прозорий контроль за забрудненням повітря. Для забезпечення
комплексної трансформації економіки та соціального забезпечення Україна також повинна мобілізувати достатню кількість
кліматичного фінансування зі значною опорою на міжнародні джерела капіталу, для чого пропонуються такі ініціативи:
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● Розробити інструменти політики, які стимулюють зелене відновлення України, включаючи впровадження найкращих
доступних технологій;

● Створити чітку архітектуру кліматичного урядування, яка б забезпечувала ефективну координацію між державними органами в
Україні та давала б чіткий сигнал бізнесу та інвесторам щодо початку довгострокових проектів зеленої трансформації;

● Забезпечити доступ до чистої питної води в усіх регіонах України;
● Мобілізувати зелене фінансування для забезпечення зеленого відновлення будівель, промисловості, інфраструктури та розвитку

зеленого транспорту;
● Забезпечити облік, моніторинг та звітність щодо викидів вуглецю в результаті господарської діяльності;
● Інтегрувати українські та європейські інструменти екологічної політики, які стимулюють зелений перехід та запобігають

забрудненню повітря;
● Розвивати ринок зеленого фінансування, який забезпечить достатню мобілізацію зеленого капіталу для фінансування зеленого

переходу.
Ефективна архітектура кліматичного урядування гарантуватиме, що Україна матиме ефективні стимули для трансформації
та буде забезпечена достатніми ресурсами для фінансування цих змін.

#2. ПОБУДОВА ЧИСТОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗЕЛЕНИХ БУДІВЕЛЬ | Енергетичний сектор України за останні роки
продемонстрував значний прогрес у своїй трансформації в результаті ринкових реформ та розвитку відновлюваних джерел енергії.
Проте стрімкий розвиток ВДЕ погіршився внаслідок зниження енергоспоживання у 2020 році (через пандемію). Крім того,
повільна лібералізація ринку, викликана соціальною незахищеністю громадян, призвела до значних потрясінь на ринках
електроенергії та газу. Зниження енергоспоживання на 30% та високий споживчий борг призвели до фінансового дисбалансу на
ринку, який у червні перевищив 1 млрд дол. На тимчасово окупованих територіях знаходяться значні обсяги генеруючих
потужностей, у тому числі 2,6 ГВт-год ВДЕ та понад 50% теплових потужностей. Відновлення зосередиться на трансформації
енергетичної системи України, щоб забезпечити формування чистої та розумної енергетичної системи. Система чистої енергетики
буде спиратися на нові технології для забезпечення внутрішньої та європейської економіки вуглецево-нейтральними
енергетичними ресурсами. Енергетична модернізація будівель та будівництво нових зелених будівель забезпечить скорочення
енергетичної бідності та енергетичну незалежність України, для чого пропонуються такі ініціативи:
● Запровадити повну заборону російських енергоресурсів, забезпечити зберігання достатніх обсягів запасів та диверсифікувати

енергопостачання;
● Розвивати відновлювані джерела енергії для забезпечення переходу на чисту енергію;
● Відбудувати інфраструктуру, яка буде відображати економічні потреби економіки та громадян, і забезпечити, щоб ця

інфраструктура була здатна транспортувати нові енергетичні ресурси;
● Модернізувати житлові та приватні будинки відповідно до принципів енергоефективності;
● Розробити додаткові 30 ГВт ВДЕ, які забезпечать декарбонізацію енергетичного сектору та зменшення забруднення повітря,

вироблятимуть водень та експортуватимуть його до ЄС з метою посилення енергетичної стійкості Європи та зменшення
залежності від Росії;

● Розвивати енергетичну незалежність від критичних ресурсів і виробляти нові енергетичні ресурси, які замінять традиційне
викопне паливо.

Трансформація енергетичної системи забезпечить конкурентоспроможність економіки, сприятиме розвитку української економіки
та призведе до підвищення якості життя громадян.

#3. НОВА ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА | Україна має потужний промисловий потенціал та надлишок природних ресурсів, які
можуть підтримати зелений перехід Європи. Війна призвела до знесення понад 100 промислових виробничих об'єктів та блокади
морських портів, що забезпечували експорт понад 70% продукції, що призвело до економічного падіння на 30%. Нова зелена
економіка України буде спрямована на побудову нової стійкої економіки, яка забезпечуватиме трансформацію української
інфраструктури ресурсами та кваліфікованою робочою силою. Реалізований економічний потенціал України зміцнить автономію
ЄС та підтримає зелений перехід Європи за допомогою 1) сучасних природних ресурсів, таких як літій, титан та кобальт; 2) чистої
енергії, яка експортуватиметься до ЄС; 3) зелених промислових продуктів, таких як зелена сталь, батареї, ВДЕ, які будуть
вироблятися в Україні; 4) безпечної та якісної сільськогосподарської продукції, яка зміцнить продовольчу безпеку Європи. Відтак,
пропонуються такі ініціативи:
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● Перебудувати виробничі потужності за енергоефективними технологіями, які б забезпечили конкурентоспроможність
економіки, зменшили вуглецевий слід та значно зменшили забруднення повітря;

● Розвивати чисту транспортну та зарядну інфраструктуру, яка б значно зменшила негативний вплив на навколишнє середовище,
забезпечила б зменшення вуглецевого сліду продукції та зменшила б енергетичну залежність України;

● Здійснити перехід до нових технологій, які покладаються на вуглецево-нейтральні енергетичні ресурси;
● Відповідально реалізувати потенціал природних ресурсів і забезпечити Європу ресурсами, необхідними для зеленого переходу,

такими як літій, кобальт, титан тощо;
● Інтегруватися в європейські харчові, енергетичні та промислові ланцюги створення вартості в новій зеленій економіці;
● Розвивати циркулярну економіку, яка забезпечить ефективне поводження з відходами та повторне використання ресурсів.
Розвиток нової зеленої економіки забезпечить конкурентоспроможність української продукції на світовому ринку та забезпечить
європейську економічну стійкість, забезпечуючи Європу найважливішими ресурсами, продуктами та послугами.

#4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ТА РОЗВИТОК БІОРІЗНОМАНІТТЯ | Війна завдала збитків понад 1,2 млн. га природних
заповідників, під загрозою перебуває понад 20% природно-заповідного фонду. Крім того, лісам України завдано збитків на понад
440 млн доларів США, площі лісових пожеж збільшуються в 41 раз за рік. Крім того, станом на кінець травня забруднено 13%
території України. Станом на травень 2022 року Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України зафіксовано 254
злочини проти довкілля з понад 1500 задокументованими фактами. Відновлення та розвиток природних ресурсів пом’якшить
негативний вплив зміни клімату та покращить якість життя. Процес відновлення буде зосереджено на адаптації до змін клімату як
відповіді на довгострокові загрози, які створюють зміни клімату для природних і людських ресурсів України, включаючи
біорізноманіття, вплив на екосистеми та міграцію. Відтак, пропонуються такі ініціативи:
● Розвивати лісове господарство, керуючи вирубкою лісу та висадкою нових дерев;
● Забезпечити безпеку українських територій шляхом проведення розмінування;
● Відновлювати деградовані землі та ефективно їх використовувати;
● Побудувати засоби для ефективного поводження з відходами та циркулярного використання матеріалів;
● Розвивати природні ресурси, які підвищують стійкість територій до стихійних лих, таких як повені та пожежі;
● Зберігати та розвивати природні багатства України.
Адаптація до зміни клімату підсилила б стійкість України проти стихійних лих, спричинених зміною клімату, та забезпечила
б вищу якість життя в чистому природному середовищі.

МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ | Маючи передовий досвід декарбонізації економіки та впровадження найкращих практик
щодо пом’якшення впливу людини на навколишнє середовище, міжнародні партнери зможуть зробити свій внесок у
еко-відновлення України: (1) технічна підтримка уряду України у розбудові архітектури кліматичного урядування може
допомогти Україні забезпечити зелений та справедливий перехід; (2) інвестиції в розвиток зеленої економіки України,
включаючи, але не обмежуючись, ВДЕ, енергоефективне житло, сучасну енергетичну інфраструктуру тощо, були б цінним
внеском у швидку реконструкцію України; (3) створення рівних можливостей для України, як європейського партнера, у а)
доступі до довгострокових джерел фінансування бізнесу, фінансових установ та уряду; б) доступі до глобальних об'єднань знань
і програм НДДКР; в) доступі до європейського ринку українських продуктів і послуг з урахуванням українського контексту
допоможе побудувати стійку європейську економіку та підтримати економічне відновлення України; (4) Фінансова та
матеріальна допомога у подоланні наслідків бойових дій на території України, наприклад, допомога в гуманітарному
розмінуванні, у тому числі розмінуванні морських шляхів, боротьбі із забрудненням води та ґрунтів.
Реалізувавши запропоновані ініціативи, Україна вийде на якісно новий рівень розвитку та вступить у фазу модернізації
економіки, що призведе до позитивних змін як у розбудові заможної економіки, так і в досягненні вищої якості життя.
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CОЦІАЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу гуманітарну катастрофу в Європі в 21 столітті. Яким би
вирішальним не було післявоєнне відновлення інфраструктури та економіки, кінцевою метою відновлення країни є забезпечення
гідного рівня життя людей, яке буде забезпечено для усіх соціальних груп без дискримінації. Це забезпечення буде посилено
шляхом узгодження з політиками, нормами та стандартами ЄС та просуванням України на шляху до членства в ЄС. Цей документ
пов’язаний з роботою таких груп Національної ради відновлення: соціальний захист, охорона здоров’я, повернення українців,
захист прав дітей, які постраждали внаслідок війни, права ветеранів, освіта, культура та інформаційна політика.
Станом на 27 червня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало понад 10 000 жертв серед
цивільного населення України, у тому числі 4 731 людей убито. Реальні цифри, ймовірно, будуть набагато вищими, оскільки немає
доступу до місць, що окуповані, або де зараз ведуться інтенсивні бойові дії. Тисячі українців отримали поранення, зафіксовані
численні випадки катувань, зґвалтувань, масових страт та інших воєнних злочинів. Ще більше українців страждають від
психологічних травм.
Організація Об’єднаних Націй (ООН) повідомляє, що станом на 21 червня з країни втекли близько 8 мільйонів біженців, серед
яких жінки та діти становлять переважну більшість. Незважаючи на те, що зараз до 90% біженців повідомляють про своє бажання
повернутися додому, з часом ситуація може змінитися. Крім того, понад 8 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними
особами (ВПО). Тим, хто проживав у сильно пошкоджених регіонах, доведеться залишитися на своєму нинішньому місці
принаймні деякий час. Це неминуче вплине на всі виміри соціальної згуртованості: соціальну інтеграцію (наприклад, можливості
працевлаштування, доступ до різних ресурсів – соціальних послуг, охорони здоров’я, догляду за дітьми та освітою), культурне
різноманіття, довіру до інституцій та громадянську толерантність у громадах.
Нарешті, ключовою демографічною групою, на яку суттєво вплинула війна, є чоловіки та жінки, які приєдналися до Збройних
Сил, причому більшість із них залишили своє звичайне життя та роботу, щоб захищати країну. ЗСУ зазнають великих бойових
втрат, а захисники та захисниці отримують серйозні поранення.
Наведена нижче рамка описує загальну структуру соціального відновлення, що охоплює два стовпи та п’ять пріоритетних сфер.

Крім того, соціальне відновлення значною мірою залежить від реформ в інших сферах, таких як відновлення та розвиток
інфраструктури та економічне зростання. Ці сфери більш детально розглядаються в інших документах Конференції.

#1. ОСВІТА ТА НАУКА | Внаслідок війни навчальний процес був значно порушений. За даними Міністерства освіти і науки
України, станом на 20 червня 2022 року щонайменше 650 тис. учнів та 22 тис. педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів були змушені втекти за кордон, у тому числі близько 2029 дітей з особливими освітніми потребами. Крім того,
внаслідок обстрілів і бомбардувань було пошкоджено щонайменше 2028 навчальних закладів, з них 209 повністю знищено. Також
було знищено близько 15% науково-дослідної інфраструктури вищих навчальних закладів та наукових закладів. Освітня та наукова
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політика має бути зосереджена на забезпеченні рівного доступу до високоякісної освіти, а також розвитку професійних та
особистих навичок державними та приватними установами.
● Відкоригувати освітні програми у відповідь на втрати навчання, спричинені війною;
● Відновити навчальний процес у зруйнованих війною районах, відновити інфраструктуру навчальних та наукових закладів;
● Надавати психологічну підтримку учасникам навчально-виховного процесу. Реалізувати програми психологічної реабілітації,

адаптації та підтримки дітей та інших учасників навчально-виховного процесу у воєнний та післявоєнний період;
● Відновити повне незалежне оцінювання для вступу та атестації студентів;
● Продовжити реформу Нової української школи. Створити доступне та безпечне цифрове освітнє та дослідницьке середовище;
● Забезпечити підготовку кваліфікованих спеціалістів для потреб економіки країни (дуальна освіта, фінансова автономія вищих

навчальних закладів, державно-приватне партнерство);
● Відновити грантову підтримку наукових, науково-технічних розробок Національним фондом досліджень України;
● Прискорити інтеграцію в європейські та світові освітні та науково-дослідні сфери.
Освічена нація є основоположною для людського потенціалу країни, вона сприяє створенню інноваційного суспільства і, таким
чином, сприяє економічному зростанню, сталому розвитку, особистому добробуту та згуртованості.

#2. КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА | Війна спричинила значні руйнування об’єктів культурної спадщини.
Станом на червень було задокументовано понад 360 епізодів російських воєнних злочинів проти культурної спадщини, включаючи
знищення меморіалів, релігійних об’єктів, музеїв тощо. Водночас, використовуючи методи гібридної війни, Росія щодня виробляє
велику кількість фейків та маніпулятивних повідомлень, які потребують спростування. Україна повинна зосередитися на протидії
російської дезінформації, реставрації та захисті культурної спадщини та розвитку культури із залученням багатьох зацікавлених
сторін (національних та міжнародних) до цього процесу.
● Протидіяти російській дезінформації шляхом обмеження доступу до російських пропагандистських ресурсів у ЗМІ;
● Сприяти збереженню артефактів культури - тимчасова евакуація артефактів за межі активних бойових дій;
● Збирати інформацію про знищення та пошкодження культурних артефактів та втрати креативної сфери;
● Замінити російські інформаційні канали українськими, розширити виробництво контенту європейськими мовами;
● Проводити історичні дослідження у сфері пам’яті та меморіалізації, забезпечити визнання внеску різних етносів, статей та

регіонів в історичний розвиток України, реставрувати пошкоджені артефакти та пам’ятки культури;
● Пропагувати українську культуру у світі, підкреслюючи різноманітність української культури та підтримуючи незалежні ЗМІ;
● Підтримувати культуру та креативні індустрії, розвивати креативні продукти, посилюючи глобальний голос України.
Відновлена після війни культура допоможе зміцнити незалежний від Росії інформаційний простір та сприятиме довгостроковій
соціальній єдності та створенню різноманітного, інклюзивного та залученого українського суспільства. Це також сприятиме
розвитку світової спадщини, пропагуючи унікальні риси української культури.

#3. МОЛОДЬ ТА СПОРТ | Протягом 2020-2021 років реалізовано низку проектів, спрямованих на залучення громадян до
здорового та активного способу життя, а також створення умов для підготовки спортсменів до міжнародних змагань. Внаслідок
вторгнення реалізація цих проектів була зірвана. Спортивна інфраструктура була сильно пошкоджена, багато спортсменів були
змушені перервати тренувальний процес. Більше того, тисячам молодих людей довелося покинути країну і шукати притулок в
іншому місці. Україна має бути зосереджена на реконструкції об’єктів спортивної інфраструктури, створенні системи стимулів для
повернення молоді в Україну та підтримці участі та активності молоді на основі внутрішніх та міжнародних партнерств.
● Створити систему стимулювання повернення молоді в Україну, в тому числі через діяльність Українського молодіжного фонду;
● Створити механізми участі молоді в процесі відбудови України на всіх рівнях;
● Відбудовувати спортивні споруди з урахуванням потреб населення;
● Сприяти тісній співпраці щодо молодіжної політики з країнами-партнерами, міжнародними організаціями, включаючи ЄС.
Завдяки здоровому способу життя та активній участі в процесах відновлення молодь перетвориться на життєздатне
громадянське суспільство, яке зрештою допоможе реформувати країну та стимулюватиме позитивні зміни.

#4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | Система охорони здоров’я України сильно постраждала від війни: понад 640 закладів охорони
здоров’я було зруйновано або сильно пошкоджено. За даними ООН, за 100 днів війни було здійснено понад 260 атак
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безпосередньо на заклади охорони здоров’я. Україна повинна зосередитися на забезпеченні медичних послуг з особливою увагою
до лікування та реабілітації людей, які постраждали від конфлікту, завдяки реформованій національній системі охорони здоров’я.
● Зміцнити політику та інститути національної системи охорони здоров’я, щоб керувати процесом відновлення;
● Забезпечити фінансову стабільність системи охорони здоров’я та розвиток добровільного медичного страхування;
● Посилити медичні служби (включаючи служби психічного здоров’я та фізичної реабілітації) для задоволення особливих

потреб людей (включаючи ВПО, ветеранів війни, дітей, а також поранених і травмованих), спричинених війною;
● Забезпечити фармацевтичну безпеку країни та безперебійний доступ до сучасних, ефективних та безпечних ліків та виробів

медичного призначення;
● Відновити та трансформувати мережу закладів охорони здоров’я на основі підходів до охорони здоров’я, орієнтованих на

пацієнтів та заснованих на цінностях;
● Зміцнити людські ресурси системи охорони здоров'я шляхом освітньої реформи та шляхом інтеграції міжнародних практик;
● Посилити систему охорони здоров’я, готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, інформаційних систем

охорони здоров’я та цифровізацію;
● Розробити та впровадити елементи системи забезпечення якості охорони здоров’я на всіх рівнях.
Трансформована система охорони здоров’я підвищить загальну якість життя та збільшить кількість років активної діяльності,
протягом яких громадяни України можуть сприяти зростанню та процвітанню своєї країни.

#5. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ | Українська система соціального захисту ще до війни мала певні проблеми, але сильно
постраждала внаслідок війни, зіткнувшись з 1) руйнуванням соціальної інфраструктури; 2) масовим виїздом населення з
постійного місця проживання; 3) втратою майна та засобів до існування частини населення; 4) окупацією частин території, що
унеможливлює надання послуг. Україні необхідно зосередитися на наданні соціальних послуг для всіх постраждалих від війни,
включаючи ВПО, ветеранів та вразливі групи, а також дітей та людей з інвалідністю, на принципах прозорості та сталості.
● Цифровізувати систему надання соціальних послуг, забезпечити безбар’єрний доступ до послуг усіх соціальних груп;
● Підвищити адресність та посилити перевірку одержувачів соціальної допомоги, не залишаючи нікого позаду;
● Розвивати другий рівень пенсійного страхування (обов’язкова накопичувальна пенсійна система), стимулювати добровільне

накопичення коштів, систематизувати різні види соціальних виплат, розробляти ефективні механізми компенсації для всіх
категорій населення, що постраждало від війни, у тому числі поранених і травмованих;

● Створити можливості для реінтеграції ветеранів у мирне життя;
● Створити можливості для жінок і чоловіків із сімейними обов’язками поєднувати професійні та сімейні обов’язки;
● Побудувати життєздатну систему захисту прав дітей на національному, регіональному та місцевому рівнях, що відповідає

міжнародним стандартам;
● Стимулювати повернення українців в Україну через міграційну та інтеграційну політику.
Забезпечуючи гідний рівень соціального захисту всіх категорій незахищених верств населення та постраждалих, Україна
забезпечить побудову більш справедливого та рівноправного суспільства. Вирішення цих проблем має відбуватися за допомогою
інклюзивного та партисипативного підходу, заснованого на правах людини, гарантуючи, що відповідно до Цілей сталого розвитку
ніхто не залишиться позаду.

МОЖЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ | Міжнародні партнери можуть приєднатися до будь-якої із вищезгаданих ініціатив,
надавши: (1) цінний галузевий досвід оптимізації надання послуг у різних сферах; (2) фінансову підтримку, особливо у сфері
відновлення фізичної інфраструктури; (3) інституційну експертизу щодо запланованих та поточних процесів реформування;
(4) можливості спільних проектів щодо відновлення вибраних структур; (5) допомогу в моніторингу процесів соціального
відновлення, щоб вони відбувалися відповідно до найкращих практик та стандартів ЄС.
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