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1.Загальне бачення відновлення і розвитку 

 

Україна прагне подолати кризові явища, які у тому числі спричинені 

війною. Системне планування відбудови та подальшого розвитку країни дає 

унікальну можливість переосмислити, перепроектувати та модернізувати 

будівлі та системи життєзабезпечення, забезпечити всеохоплюючу 

трансформацію територіальних громад та регіонів. 

Ключові цілі розвитку на найближче десятиліття – прискорення 

економічного зростання регіонів та територіальних громад на основі 

ефективного використання внутрішнього потенціалу, створення нових 

робочих місць, покращення зайнятості населення, доступності публічних 

сервісів та послуг, що створює умови для повернення на батьківщину 

мігрантів.  

Особливою увагою з боку держави стане підтримка потенційних центрів 

зростання, які можуть поширювати свій позитивний вплив на розвиток 

сусідніх територій та впливають на розвиток регіону в цілому, а також 

підтримка розвитку територій з особливими проблемами розвитку, що 

повинно сприяти зниженню рівня міжрегіональної та внутрішньорегіональної 

асиметрії в розвитку територіальних громад та підвищенню якості життя 

людини незалежно від місця проживання. 

Усі громадяни, які втратили домівки у зв'язку з військовою агресією рф, 

повинні бути забезпечені житлом. Одним з ключових завдань є відновлення та 

створення якісно нового житла та життєвої інфраструктури з захисними, 

стійкими та інклюзивними рішеннями.  

Відновлення українських міст та сіл після війни – це комплексний процес, 

який має забезпечити модернізацію та подальший розвиток на десятиліття 

вперед. Нові виклики, пов’язані з війною, – забезпечення збалансованого 

розселення переселенців, релокація підприємств та бізнесу по всіх регіонах 

країни, створення соціально орієнтованого бізнес-середовища як передумови 

розвитку економічного простору громад – мають поєднуватися з 

впровадженням найкращих, найсучасніших світових підходів і практик 

містобудування та архітектури та Цілей Сталого Розвитку ООН. 

Людиноцентризм, раціональне просторове планування, забезпечення балансу 

розселення та робочих місць, стала міська мобільність, інклюзивність, 

енергоефективність, екологічність та чимало інших сучасних тенденцій 

розвитку населених пунктів мають стати дороговказами нашого великого 

відновлення. 

Перехід до циркулярної моделі економіки систем життєзабезпечення 

громад, комплексне підвищення ефективності використання ресурсів (у тому 

числі енергії як на стороні споживання, так і та стороні постачання) разом із 

збільшенням частки місцевих джерел відновлювальної енергії та 
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будівництвом будівель за стандартом NZEB (будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання енергії) є одними з ключових елементів 

Європейської зеленого курсу та є логічним продовженням інтеграції України 

до Європейського Союзу.  

Системне впровадження цього курсу стане основою для досягнення 

енергетичної незалежності України від імпортованого викопного палива, а 

також для зеленої трансформації інфраструктури населених пунктів.  

Всі ці фактори дозволять переміщеним українцям повернутися до їхніх 

домівок та громад і трансформувати їх до вищих стандартів життя. Такий 

підхід повинен також забезпечити довгострокове благополуччя наступних 

поколінь українців по всій Україні. 
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2.Ключові принципи відновлення і розвитку 

 

● Відбудувати краще ніж було - відновлення та розвиток населених 

пунктів здійснюватиметься на основі кращих міжнародних практик із 

застосуванням сучасних рішень і «зелених» технологій, що дозволить 

здійснити суттєвий трансформаційний ривок для громад і регіонів 

України. 

● Відкритість та прозорість - держава продовжить забезпечувати вільний 

доступ для всіх громадян України та міжнародних партнерів до планів 

та дій органів державної влади на всіх етапах відновлення та розвитку 

України. 

● Європейська інтеграція - виконання кожного завдання плану  

відновлення сприятиме швидкому наближенню України до 

основоположних європейських цінностей і стандартів, та остаточному 

набуттю членства в Європейському Союзі.   

● Сталий розвиток – відновлення та розвиток України буде забезпечено 

з урахуванням глобальних цілей сталого розвитку ООН. 

● Енергетична незалежність - декарбонізація будівель і систем 

життєзабезпечення через суттєве підвищення їх енергетичної 

ефективності та збільшення частки використання відновлювальних 

джерел енергії в громадах дозволить Україні повністю відмовитися від 

імпорту викопних видів палива (зокрема, природного газу російського 

походження). 

● Інклюзивність - створення сприятливого середовища для рівного 

доступу до можливостей для всіх громадян, посилення залучення до 

розв’язання проблем розвитку усіх верств населення, а також 

справедливий розподіл матеріальних та соціальних вигод. 

● Цивільний захист - створення простору, спрямованого на забезпечення   

безпеки для максимальної кількості населення та стійкого 

функціонування суб’єктів господарювання в умовах надзвичайних 

ситуацій, у тому числі воєнного стану. 
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3.Загальна аналітика вихідного стану 

Відновлення та сталий розвиток регіонів 

Україна – велика європейська держава, і її регіони значно відрізняються 

між собою за природними та соціально-економічними характеристиками. 

Зокрема, існують значні відмінності за показником людського розвитку серед 

регіонів (відмінність у 2020 році між регіоном із найвищим показником та 

регіоном із найнижчим показником складала 1,4 разів). 

За підсумками 2019 року ВРП у розрахунку на одну особу у 13 регіонах 

складав понад 80% середнього по Україні, для решти 12 регіонів цей показник 

був нижчим, при чому у кількох регіонах показник складав менше 50% 

середньоукраїнського рівня. 

Одним з основних чинників регіональної нерівності за останнє 

десятиріччя стає інтенсивне зростання м. Києва та агломерацій. Так, частка 

ВРП міста Києва у загальному підсумку складає 24%, в той час як частка 

деяких регіонів складає менше 2%. 

Збройна агресія Російської Федерації проти України та тимчасова 

окупація частини її території поглибила розрив у рівнях розвитку регіонів, 

спричинила руйнування інфраструктури та масовий відплив працездатного 

населення та капіталу з територій, прилеглих до тимчасово окупованих, а 

також посилила міграційне навантаження регіонів внаслідок вимушеного 

внутрішнього переміщення населення; підвищила підприємницькі та 

інвестиційні ризики. 
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Житло, енергоефективність та цивільний захист 

За даними Управління Верховного комісара у справах біженців 

Організації Об’єднаних Націй (УВКБ ООН), лише за перші півтора місяця від 

початку гарячої фази нинішньої  російсько-української війни свої домівки 

залишили 11,4 млн українців. Станом на 07 червня 2022 року лише в Європі 

зареєстровано 4 816 923 біженців з України, а всього залишило межі країни 

5,5 млн. осіб. Більшість із них поїхали до Польщі – понад 3 млн. людей. За 

останніми даними, до Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до Угорщини – 

майже 520 тис., до Молдови – понад 443 тис., до Словаччини – майже 372 тис. 

Згідно з оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 

млн громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами 

(ВПО), тобто вони залишились у країні, але мусили виїхати з власного 

будинку. 

Станом на 14.06.22 зруйновано/пошкоджено 12900 багатоквартирних 

будинки (~13,5 млн м²), 107707 приватних будинки (~1,9 млн м²). 

Загалом на сектор будівель в Україні припадає близько 40% загального 

споживання енергії і відповідна частка викидів парникових газів. 

Національний фонд будівель є досить неоднорідним, застарілим та 

оновлюється дуже повільно. Понад 80% існуючих будівель були побудовані в 

період до 1994 року, на сьогодні є фізично зношеними, не відповідають 

сучасним вимогам до будівництва та мають низький рівень 

енергоефективності. Слід відзначити, що 80-90% будівель, які існують 

сьогодні та не зазнали значних руйнувань, будуть використовуватися і в 2050 

році. Проте темпи термомодернізації будівель в Україні залишаються 

надзвичайно низькими у порівнянні з європейськими країнами, де відповідні 

показники становлять 0,4-1,2% на рік, при цьому в 2021 році Європейська 

Комісія поставила за мету збільшити темпидо 3%. 

Разом з тим, на потреби опалення та охолодження приміщень, 

водопостачання припадає близько 70% енергії, що постачається споживачам 

в житлових і громадських будівлях.  
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Інфраструктура систем життєзабезпечення 

Більшість систем життєзабезпечення характеризується значною 

технологічною відсталістю, високою енергоємністю та низькою 

ефективністю, при чому близько половини обладнання та мереж вичерпали 

проектний термін служби та потребують заміни. Понад 80% енергії для 

життєзабезпечення населених пунктів виробляється з викопних видів палива.  

Враховуючи високу залежність від імпорту енергоресурсів, такий стан 

негативно впливає на енергетичну безпеку України, на спроможність людей 

сплачувати рахунки за енергію та жити в здорових і комфортних умовах. 

Поточний стан систем водопостачання не забезпечує споживачів 

стабільними і доступними послугами, а також характеризується неповною 

відповідністю якості та безпечності питної води вимогам придатності для 

споживання людиною. Лише близько 65% населення мають доступ до систем 

питного водопостачання, з яких централізованим водопостачанням 

забезпечено менше 30% населених пунктів України. Разом з тим, менше 

половини населення мають доступ до систем водовідведення. Лише 50% 

стічних вод проходить повний цикл біологічної очистки, третина стічних вод 

скидаються до водних об’єктів взагалі без жодного очищення. 

Лише незначна частка побутових відходів (як рідких, так і твердих) 

піддається переробці, хоча вони несуть значний ресурсний та енергетичний 

потенціал. Набули загрозливого стану масштаби накопичення осадів стічних 

вод, що утворюються на очисних станціях населених пунктів. Також, близько 

80% населення охоплено послугами з вивезення твердих побутових відходів, з 

яких понад 92% розміщуються на полігонах та сміттєзвалищах, що не 

відповідає ключовим принципам ієрархії поводження з відходами. 

Крім того, внаслідок триваючої збройної агресії Російської Федерації 

проти України,  територіальні громади стикнулися зі значними викликами. 

Бойові дії, тимчасова окупація та значна внутрішня міграція населення 

зробили проблематичним функціонування інфраструктури населених пунктів, 

при цьому численна кількість будівель, засобів та об’єктів систем 

життєзабезпечення були втрачені, пошкоджені або зруйновані. 

На сьогодні, існує подвійна нагальність у зниженні енергетичної 

залежності України: висока імпортозалежність країни від викопного палива 

(зокрема, природного газу), яке Росія використовує як економічну та 
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політичну зброю, та протидія кліматичній кризі, яка була серйозно посилена 

агресією Росії проти України. Модернізація величезної міської 

інфраструктури, що поєднує в собі споживання (сектор будівель) та 

постачання (джерела тепло- та водопостачання, мережі, водоочисні 

споруди тощо) потребує значних фінансових, людських та часових ресурсів. 

По суті, масштаби відновлення України з урахуванням сучасних підходів 

повинні змінити принципи державного та місцевого енергетичного і 

інвестиційного планування, а також цільові показники на два наступних 

десятиріччя, перш за все змінити горизонти планування. Досвіду таких змін в 

Україні ще не було. 

Регулювання у будівництві 

Суттєві зміни законодавства, прийняті за останні два роки, сприяли 

зростанню обсягу будівельної діяльності, що у 2021 році склав 254 млрд. грн. 

(+5,1%) за рахунок: житлове будівництво (+16,8 %);  нежитлове 

будівництво (+3,2 %); інфраструктурне будівництво (+3,1 %). Разом з тим,  

нагальними питаннями у сфері містобудування, що знижують інвестиційну 

привабливість України та потребують системного вирішення зокрема  є 

такі:  відсутність електронного містобудівного кадастру на державному 

рівні, складність отримання містобудівних умов та обмежень (МУО) та 

технічних умов для приєднання до інженерних мереж (ТУ), тривалість 

здійснення дозвільно-реєстраційних процедур, неефективність системи 

архітектурно-будівельного контролю, зарегульованість переважної 

кількості будівельних норм, відсутність управління життєвим циклом 

будівель громадського та житлового призначення, відсутність сталого 

управління будівельними відходами.  

Основними перешкодами створення електронного містобудівного 

кадастру на державному рівні, як єдиної інформаційної системи, є низький 
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відсоток містобудівної документації  у цифровому форматі баз геоданих, 

недостатня актуалізація даних та відсутність якісних вихідних даних у 

цифровій формі для розроблення містобудівної документації, відсутність 

інтеграції усіх містобудівних інформаційних систем та сервісів у єдиній 

інформаційній системі. Станом на 01.01.2022 року схемами планування 

території забезпечені всі області 21 з яких мають актуальні схеми 

планування, розроблені після 2011 року. При цьому з 464 наявних схем 

планування територій районів тільки 263 (56,3%) можуть бути використані 

в якості містобудівної документації на регіональному рівні.  Основним видом 

містобудівної документації на місцевому рівні є план просторового розвитку 

території територіальної громади, який розробляється на всю територію 

територіальної громади. Рішення про розроблення комплексних планів  

прийнято в 93 з 1469 територіальних громад, що становить 6,3%, проте у 

2021 році не затверджено жодного з них. Серед основних причин, що 

гальмують розроблення комплексних планів є відсутність необхідної 

картографічної основи. З 1469 новоутворених територіальних громад лише 

33 (2,2%) від їх загальної кількості, мають умовно актуальну картографічну 

основу в цифровій формі у державній геодезичній системі координат УСК-

2000 для розроблення комплексних планів. Діючими генеральними планами 

забезпечені всі 397 населених пунктів зі статусом міст. Разом з тим, 168 

генеральних планів міст визнано такими, що не відповідають вимогам 

законодавства і потенційно не можуть бути використані при здійсненні 

діяльності з комплексного просторового розвитку територій новоутворених 

територіальних громад у майбутньому. Отже, актуальними вважаються 

229 (57,7%) наявних генеральних планів міст. З  675 селищ міського типу 602 

або 89,2% мають генеральні плани. Однак, 291 з них або за результатами 

проведеного аналізу не відповідають сучасним вимогам законодавства. Таким 

чином, при здійсненні планувальної діяльності у майбутньому можуть бути 

використані 311 (51,7%) генеральних планів селищ міського типу. З 26765 

сільських населених пунктів у 19329 є наявні генеральні плани, з яких 12012 

(62,2%) визнано такими, що не відповідають оновленому законодавству. 

Відповідним чином, кількість актуальних генеральних планів сіл складає 

всього 37,8%.  Загальна кількість наявних детальних планів території 

становить близько 30000 примірників, які покривають приблизно 2,2% 

території країни. При цьому, велика частина з них (близько 40%) не 

відповідатимуть оновленим законодавчим вимогам під час розроблення 
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комплексних планів і втратять чинність після їх затвердження. Створення 

електронного містобудівного кадастру на державному рівні спростить 

отримання МУО (формуватимуться у вигляді витягу) та ТУ, сформує 

передумови для автоматизації дозвільно-реєстраційні процедур.  

Потребує продовження реформування система державного 

архітектурно-будівельного контролю, що є неефективною, оскільки не 

забезпечує дієвого впливу на суб’єктів містобудування, які не виконують 

законні вимоги органів державного архітектурно-будівельного контролю 

та/або перешкоджають у проведенні перевірок. 

Для задоволення потреб будівельного ринку та усунення  перешкод для 

впровадження інноваційних і прогресивних технологій та сучасної будівельної 

продукції розпочато перехід на параметричне нормування. Разом з тим, діючі 

будівельні норми здебільшого все ще носять розпорядчий характер, що не 

дозволяє прозоро та швидко вводити на ринок нові технології та матеріали. 

З позитивних змін слід відзначити прийняття у 2020 році ЗУ “Про 

надання будівельної продукції на ринку”, яким імплементовано у національне 

законодавство положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського 

Парламенту і Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови 

надання на ринку будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 

89/106/ЄЕС. Протягом 2021 року Уряд завершив імплементацію Регламенту 

на законодавчому, що створило передумови для його практичного 

впровадження. В рамках імплементації на законодавчому рівні були 

встановлені основні вимоги безпеки будівель та споруд: механічний опір та 

стійкість, пожежна безпека,  гігієна, здоров’я та захист довкілля, безпека і 

доступность під час експлуатації, захист від шуму та вібрації, 

енергозбереження та енергоефективність, стале використання природних 

ресурсів (включає в себе управління будівельними відходами). Виконання цих 

вимог забезпечується, у тому числі, через використання під час будівництва 

будівельної продукції з належними експлуатаційними характеристиками. 

Оцінку та перевірку стабільності експлуатаційних характеристик 

здійснюють виробники разом із  призначеними органами з оцінки 

відповідності вимогам Регламенту (ЄС) №305/2011. Разом з тим, наразі 

відсутні призначені органи з оцінки відповідності. Ситуація ускладнюється 

відсутністю або недоукомплектованістю наявних лабораторій обладнанням, 

необхідним для проведення випробувань будівельної продукції.  



ПРОЕКТ 

 13 

Подальший розвиток будівельного ринку неможливий без технологічного 

розвитку та глобального проникнення інновацій на всіх етапах процесів 

будівництва та управління життєвим циклом об’єкта.  У довгостроковому 

періоді Україна має доєднатися до світових трендів: «зелене» будівництво 

та безвуглецеве виробництво як елементи циркулярної (замкненого циклу) 

економіки; розвиток концепції «smart cities» тощо. 
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4.Напрями відновлення і розвитку 

 

І. Відновлення та стимулювання розвитку регіонів 

 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Відновлення та 

сталий розвиток регіонів». 

1.1. Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

 

 Демографія 

Демографічна ситуація в Україні мала поступову тенденцію до погіршення протягом останніх років. 

Головними демографічними загрозами є депопуляція та старіння населення. З 2013 року кількість померлих почала 

переважати над кількістю народжуваних. Станом на 1 січня 2022 року, за даними Державної служби статистики, 

в Україні проживало 41 млн 167 тисяч людей. Це на 4,2 млн. осіб менше ніж в 2013 році. З 2000 по 2021 роки 

середній вік населення збільшився з 37,9  років до 42,1 (39,2 – для чоловіків, 44,5 – для жінок). 

Очевидним негативним результатом вимушеної масової міграції молодої частини населення України до 

перелічених вище закордонних країн стане значне зниження кількості населення нашої держави загалом та суттєве 

посилення диспропорцій статево-вікової структури в регіонах і громадах. Найбільшими є демографічні ризики 

депопуляції для прикордонних з Росією та Білоруссю регіонів та територіальних громад. Одночасно, значне 

збільшення чисельності населення західних та центральних областей матиме значний вплив на інфраструктуру та 

мережі надання послуг, перевантаження ринку праці. 

Регіональна економіка 
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Внаслідок повномасштабного військового вторгнення росії українська економіка стикнулася з небаченим за 

всю свою історію викликом. Знизилося виробництво основних видів продукції, заблоковані порти, а відтак і 

основна частка зовнішньої торгівлі. Значною мірою знищена виробнича, транспортно-логістична, енергетична, 

інженерна, соціальна інфраструктура цілих регіонів. 

Загальні втрати від транспортної блокади, зокрема морських торговельних портів становлять орієнтовно 3-5 

млрд доларів щомісяця. 

Близько 25% орних земель країни, що фактично зосереджені у кількох регіонах, виявились у зоні ризику чи 

взагалі не доступними для проведення посівної кампанії, що матиме негативні наслідки у наступні періоди. 

За даними Мінсоцполітики, станом на початок червня 2022 року близько 35% працівників, які мали роботу 

до широкомасштабного вторгнення росії, втратили її, тобто, кожен третій працівник. Насамперед це стосується 

працівників великих промислових підприємств, розташованих у південно-східному та північно-східному регіонах 

України. 

Найбільше знизилась ділова активність у Сумській, Миколаївській та Херсонській областях, суттєво у 

Чернігівській, Запорізькій, Харківській, Одеській. В той же час в західних областях і центральних областях 

України впродовж травня-червня спостерігається відновлення і пожвавлення економічної активності (у т.ч. 

завдяки релокації підприємств та притоку нової робочої сили). 

Соціальна інфраструктура 

Існуюча мережа закладів дошкільної та загальної середньої освіти налічує майже 30 тис  закладів. Наразі 

пошкоджено та зруйновано понад 1000 закладів загальної середньої освіти та понад 600 закладів дошкільної 

освіти. 
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Існуюча мережа закладів охорони здоров’я налічує 18 940 закладів охорони здоров’я (2043 закладів 

спеціалізованої медичної допомоги та 16897 закладів первинної медичної допомоги). Наразі пошкоджено та 

зруйновано понад 700 закладів охорони здоров’я. 

Існуюча мережа закладів культури налічує 34 025 закладів. Наразі пошкоджено 255 та зруйновано 295 об’єктів 

культури. 

Існуюча мережа закладів соціального захисту населення налічує 1 815 закладів. Наразі пошкоджено  41 та 

зруйновано 30 закладів соціального захисту населення. 

Існуюча мережа спортивної інфраструктури налічує 58230 об’єктів. Наразі пошкоджено 35 та повністю 

зруйновано 60 спортивних об’єктів. Із 1055 існуючих ЦНАП 17 ЦНАП повністю зруйновано; 117 ЦНАП 

пошкоджено, з них 13 приміщень непридатні для подальшого використання. 

Місцеве самоврядування 

Впродовж 2015-2020 років в Україні було проведено систему реформу місцевого самоврядування та 

територіального устрою (децентралізація), що завершилась створенням 1470 територіальних громад та 136 

районів, формуванням нової бюджетної системи та прогресивного бюджетного вирівнювання між громадами. 

Разом з цим, впровадження стратегічного планування планування на місцевому рівні ще не є завершеним, 

управлінські рішення часто приймаються в умовах недостатньості якісних та аткуальних даних, залишається 

низький рівень професійної кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Існує проблема із ефективністю та спроможністю інституцій підтримки регіонального і місцевого 

розвитку. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади в регіонах не достатньою мірою були 

готові до роботи в ситуації воєнного стану та військового вторгнення. 
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1) Ключові виклики  

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Зміна демографічного/статево-вікового складу і чисельності населення 

України та різних регіонів і територіальних громад. 

● Руйнування об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, підприємств, 

об’єктів житлового та громадського призначення. 

● Збільшення навантаження на об’єкти інфраструктури у регіонах із значними 

притоком переміщених осіб. 

● Значне скорочення обсягів виробництва. 

● Падіння і блокування експорту. 

● Призупинення інвестиційної діяльності у значній кількості регіонів. 

● Дисбаланси на ринку праці, необхідність перекваліфікації. 

● Неготовність інституцій до функціонування у кризових ситуаціях. 

2) Ключові можливості 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Збільшення кількості населення, зокрема працездатного віку в окремих 

територіях. 

● Нова якість соціального капіталу (повернення в Україну людей з досвідом 

життя в європейських країнах). 

● Посилення інституцій громадянського суспільства та горизонтальних 

зв'язків між людьми, через взаємодопомогу та волонтерство. 

● Надходження інвестицій (грантів) для відновлення України. 

● Відновлення інфраструктури із застосуванням сучасних проєктних рішень, 

матеріалів і технологій. 
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● Структурна і технологічна модернізація та диверсифікація економіки 

регіонів (мережа індустріальних парків, центрів креативної економіки, 

тощо). 

● Розвиток деконцентрованого виробництва пального на основі біоресусів.  

● Доступ до кредитних та грантових ресурсів. 

● Спрощення доступу до закордонних ринків, можливість інтеграції до них. 

● Створення нових робочих місць у процесі відновлення України. 

● Перехід до зеленої економіки (Green Deal) і розширення використання 

відновлювальних джерел енергії. 

● Створення нових та посилення спроможності існуючих інституцій, 

спрямованих на відновлення України та регіональний розвиток. 

● Нова якість міжмуніципального, міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва та міжсекторального партнерства. 

3) Ключові обмеження 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Незворотна міграція населення, зокрема молоді. 

● Зниження рівня життя та платоспроможності населення. 

● Брак житла та соціальної інфраструктури для внутрішньо переміщених осіб. 

● Довготривалість та висока вартість відновлення та модернізації 

інфраструктури. 

● Скорочення бюджетів усіх рівнів. 

● Ризик ураження, зокрема повторного. 
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● Втрата транзитного потенціалу. 

● Втрата традиційних експортних галузей виробництва. 

● Підвищений ризик ведення господарської діяльності, відсутність 

страхування підприємницьких та інвестиційних ризиків, насамперед на 

територіях з високим рівнем безпекових ризиків. 

● Недостатня координація центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування. 

 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Відновлення та сталий розвиток регіонів». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 1.1. Раптова і суттєва територіально-диференційована зміна чисельності і статево-вікового 

складу населення. 

Мета 1.1. Повернути людей в Україну і додому. Створити умови для забезпечення людей роботою, житлом, 

публічними послугами і безпечним життєвим середовищем. Стимулювати народжуваність та забезпечити 

підтримку сімей з дітьми. Сформувати територіально збалансовану систему розселення. 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Повернути людей в 

Україну та на місця 

постійного проживання 

 

Внутрішньо 

переміщені особи 

Повернути людей в 

Україну та на місця 

постійного проживання 

 

Покращити 

демографічну ситуацію в 

різних типах територій 

 

Сформувати 

територіально 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

забезпечені тимчасовим 

житлом і роботою в 

місцях тимчасового 

перебування 

збалансовану систему 

розселення  

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі Продовження 

активних бойових дій та 

ракетних ударів 

(обстрілів) на території 

України 

 

Стимулювання 

приймаючими країнами 

залишитися українців за 

кордоном 

 

Не отримання 

статусу кандидата у члени 

ЄС (буде знижувати 

бажання повертатися) 

 

Недостатня 

координація різних 

політик в сфері 

Анексія українських 

територій Росією 

 

Ризики обстрілів у 

прикордонних територіях 

 

Відсутність 

фінансових ресурсів на 

відбудову 

 

Недостатня 

координація різних 

політик в сфері 

зайнятості, житла, 

надання публічних послуг 

 

Недостатність 

фінансової та іншої 

підтримки 

Недостатність 

фінансової та іншої 

підтримки 

народжуваності та 

підтримки сімей з дітьми 

 

Низька 

ефективність органів 

виконавчої влади та 

органів місцевого 

самоврядування у 

реагуванні на виклики 

щодо втрати людського 

капіталу 

 

Недостатня 

координація різних 

політик в сфері 

зайнятості, житла, 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

зайнятості, житла, 

надання публічних послуг 

 

народжуваності та 

підтримки сімей з дітьми 

 

надання публічних 

послуг 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 60% громадян 

повернулися в 

деокуповані територіальні 

громади 

 50% громадян, які 

виїхали після введення 

воєнного стану, 

повернулися в Україну 

 70% ВПО працездатного 

віку працевлаштувалися у 

відповідному регіоні 

(громаді) вимушеного 

перебування 

  

     75-80% , які виїхали 

після введення воєнного 

стану, повернулися в 

Україну 

 75% громадян 

повернулися в 

деокуповані територіальні 

громади 

позитивне сальдо 

зовнішньої міграції 

 75% громадян 

мають доступ до якісних 

публічних послуг (освіта, 

медицина, соціальний 

захист, безпека тощо) 

щорічний 

позитивний природній 

приріст населення 

 усі громадяни мають 

доступ до якісних 

публічних послуг (освіта, 

медицина, соціальний 

захист, безпека тощо)  

позитивне сальдо 

зовнішньої міграції 

частка населення, 

що проживає у сільській 

місцевості на рівні 25-

30% 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

буде визначено 

після здійснення 

необхідних розрахунків, 

орієнтовно 250 млн грн 

буде визначено за 

результатами першого 

етапу, орієнтовно 1 800 

млн грн 

буде визначено 

після здійснення 

необхідних розрахунків, 

орієнтовно 700 млн грн 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

         Аудит збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

Діджиталізація 

        Відновлення 

інфраструктури 

 

      Відновлення та 

розвиток економіки 

        Енергетична безпека 

         Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та 

розвиток 

          Аудит збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

Діджиталізація 

          Відновлення 

інфраструктури 

 

        Відновлення та 

розвиток економіки 

          Енергетична 

безпека 

        Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та 

розвиток 

         Аудит 

збитків,понесених 

внаслідок війни 

Діджиталізація 

        Відновлення 

інфраструктури 

 

        Відновлення та 

розвиток економіки 

        Енергетична 

безпека 

        Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та 

розвиток 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. Повернути людей в Україну та на місця постійного проживання. 

Внутрішньо переміщені особи забезпечені тимчасовим житлом і роботою в місцях тимчасового перебування 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Удосконалити єдину загальнодержавну 

інформаційну базу (реєстр) даних щодо наявних 

потреб та можливостей розміщення, 

працевлаштування та перенавчання (у разі 

потреби) внутрішньо переміщених осіб 

грудень 2022 Повернення громадян 

Діджиталізація 

2 Оцінити кількість, статево-віковий, професійний 

склад українців, які виїхали з місць постійного 

проживання (в т.ч. використовуючи можливості 

“Дії”): 

- за межі України з кожного регіону; 

- за межі регіону, але не покинули України 

грудень 2022 Повернення громадян 

Діджиталізація 

3 Провести опитування серед громадян України за 

кордоном та вимушених переселенців щодо їх 

повернення та умов для повернення (в т.ч. 

використовуючи можливості “Дії”) 

грудень 2022 Повернення громадян 

Діджиталізація 

4 Забезпечити збереження зв’язків громадян, які 

виїхали за кордон з Україною, зокрема через 

збереження можливостей для віддаленої 

грудень 2022 Повернення громадян 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

(дистанційної) роботи та дистанційного 

отримання публічних послуг 

Діджиталізація 

5 Розробити програму регіонального розвитку 

“Територіальна згуртованість України” за 

такими напрямами: 

- створення можливостей для 

співробітництва регіонів у сфері освіти, 

культури, історичних та культурологічних 

досліджень; 

- формування привабливого образу регіонів 

в Україні, інтеграція регіональних 

ідентичностей у загальноукраїнську 

ідентичність; 

- інтеграція вимушених переселенців та 

захист інтересів осіб, що вимушено 

опинились на тимчасово окупованих 

територіях 

грудень 2022 Повернення громадян 

Освіта і наука 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Державне управління 

Відновлення та розвиток економіки 

6 Розробити програму регіонального розвитку 

“Розвиток людського капіталу” з урахуванням 

особливостей різних типів територій за такими 

напрямами: 

грудень 2022 Повернення громадян 

Освіта і наука 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

- люди (підвищення фахового рівня окремих 

цільових груп чи верств населення регіону 

відповідно до потреб його розвитку та 

регіонального ринку праці); 

- інституції та мережі (створення нових чи 

посилення спроможності існуючих 

інституцій та їх мереж, що сприяють 

підвищенню якості та професійності 

людського ресурсу регіону, створюють 

умови для інноваційної діяльності та 

посилюють взаємозв’язки між ключовими 

акторами регіонального ринку праці); 

- дослідження (вивчення існуючого 

середовища на місцевому та регіональному 

ринках праці, формування та реалізація 

пропозицій задля підвищення рівня та 

якості зайнятості населення) 

Державне управління 

Відновлення та розвиток економіки 

Ціль Повернути людей в Україну та на місця постійного проживання. 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

7 Реалізувати програму регіонального розвитку 

“Територіальна згуртованість України” 

грудень 2025 Повернення громадян 

Освіта і наука 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Державне управління 

Відновлення та розвиток економіки 

8 Реалізувати програму регіонального розвитку 

“Розвиток людського капіталу” з урахуванням 

особливостей різних типів територій 

грудень 2025 Повернення громадян 

Освіта і наука 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Державне управління 

Відновлення та розвиток економіки 

9 Розробити регіональні та місцеві програми 

стимулювання народжуваності 

грудень 2025 Соціальний захист 

Ціль. Покращити демографічну ситуацію в різних типах територій. Сформувати територіально збалансовану 

систему розселення 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

10 Реалізувати програму регіонального розвитку 

“Територіальна згуртованість України” 

грудень 2032 Повернення громадян 

Освіта і наука 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Відновлення та розвиток економіки 

11 Реалізувати програму регіонального розвитку 

“Розвиток людського капіталу” з врахуванням 

особливостей різних типів територій 

грудень 2032 Повернення громадян 

Освіта і наука 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Державне управління 

Відновлення та розвиток економіки 

12 Забезпечити реалізацію регіональних та місцевих 

програм стимулювання народжуваності 

грудень 2032 Соціальний захист 

 

 

_____________________________________ 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Відновлення та сталий розвиток регіонів». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 1.2. Погіршилась доступність різних типів територій до ринків та людей до інфраструктури 

публічних послуг. 

Мета 1.2. Спланувати, відновити і розвинути критичну, соціальну, економічну, транспортну інфраструктуру; 

об’єкти громадського призначення та мережу надання публічних послуг за сучасними підходами та відповідно до 

викликів, можливостей і обмежень у різних типах територій. 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Оцінити стан, 

визначити потреби і 

спланувати відновлення і 

модернізацію 

інфраструктури і мережі 

надання публічних послуг 

в кожному регіоні 

Відновити об’єкти 

критичної інфраструктури 

на деокупованих 

територіях 

Збудувати / відновити 

/ модернізувати 

інфраструктуру та 

мережу надання 

публічних послуг на 

сучасних підходах та 

відповідно до викликів, 

можливостей і обмежень 

у різних типах територій 

Розвинути 

інфраструктуру та 

мережу надання 

публічних послуг на 

сучасних підходах та 

відповідно до викликів, 

можливостей і обмежень 

у різних типах 

територій, відповідно до 

нових потреб і вимог ЄС 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі Неможливість 

проведення оцінювання 

втрат через окупацію, 

активні бойові дії, 

безпекові ризики 

 

Недостатня 

кількість фахівців для 

проведення професійного 

обстеження пошкоджених 

об’єктів. 

 

Невизначеність у 

питанні поверненні 

людей, які покинули свої 

домівки.  

 

Недостатня якість 

статистичних даних 

місцевого рівня. 

 

Недостатній рівень 

спроможності місцевих 

органів влади для 

визначення та підготовки 

території для будівництва 

        Неможливість 

актуалізації оцінки стану 

та потреб через безпекові 

ризики, зокрема 

замінування 

 

       Невизначеність у 

питанні поверненні 

людей, які покинули свої 

домівки.  

 

       Неможливість 

проведення 

відновлювальних та 

будівельних робіт через 

безпекові загрози. 

 

       Недостатність 

фінансових, трудових, 

матеріальних 

(будматеріалів, техніки і 

обладнання для 

відновлення) ресурсів для 

Неузгодженість 

українського 

законодавства із 

вимогами ЄС 

 

        Недостатність 

фінансових, трудових, 

матеріальних 

(будматеріалів, техніки і 

обладнання для 

відновлення) ресурсів 

для будівництва / 

відновлення / 

модернізації 

 

        Корупційні ризики 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

/ відновлення / 

модернізації 

інфраструктурних 

об'єктів. 

 

Велика кількість 

замінованих територій 

будівництва / відновлення 

/ модернізації. 

 

      Корупційні ризики 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 
Здійснено оцінку 

стану інфраструктури і 

мережі надання публічних 

послуг на усіх територіях 

(крім тимчасово 

окупованих територій, і 

територій, де ведуться 

бойові дії) 

 

Здійснено оцінку 

потреби в інфраструктурі 

на усіх територіях, згідно з 

визначеними нормами 

(крім тимчасово 

окупованих і територій, де 

ведуться бойові дії) 

      Здійснено оцінку 

стану інфраструктури і 

мережі надання 

публічних послуг на 

звільнених територіях. 

 

 

 

Актуалізовано 

потребу в інфраструктурі 

на усіх територіях та 

сформовано відповідні 

плани відновлення та 

модернізації 

інфраструктурних 

об'єктів. 

     Вся 

інфраструктура і мережа 

надання публічних 

послуг відповідають 

потребам різних 

функціональних типів 

територій і вимогам ЄС. 

 

Усі громадяни мають 

доступ до якісних 

публічних послуг 

(освіта, медицина, 

соціальний захист, 

безпека тощо). 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Сформовано плани 

відновлення та 

модернізації 

інфраструктурних об'єктів 

(школи, амбулаторії, 

центри безпеки, 

бомбосховища, ЦНАПи 

тощо), у т. ч. визначено 

території для будівництва. 

 

75% громадян мають 

доступ до якісних 

публічних послуг 

 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

буде визначено після 

здійснення необхідних 

розрахунків, орієнтовно 

23 934 млн. гривень 

буде визначено за 

результатами першого 

етапу, орієнтовно  111 581 

млн. гривень 

буде визначено після 

здійснення необхідних 

розрахунків, орієнтовно 

878 348 млн. гривень 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 
Аудит збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

Діджиталізація 

Відновлення та 

розвиток економіки 

 

Створення умов для 

повернення людей в 

Аудит збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

Діджиталізація 

Відновлення та 

розвиток економіки 

 

Створення умов для 

повернення людей в 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Діджиталізація 

Створення умов для 

повернення людей в 

Україну та на місця 

постійного проживання 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Україну та на місця 

постійного проживання 

 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та розвиток 

Україну та на місця 

постійного проживання 

 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та розвиток 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та 

розвиток 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. Оцінити стан, визначити потреби і спланувати відновлення і модернізацію інфраструктури і мережі 

надання публічних послуг в кожному регіоні 

Відновити об’єкти критичної інфраструктури на деокупованих територіях 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Здійснити аудит існуючих об’єктів надання 

публічних сервісів та послуг, об’єктів безпеки 

громадян та створити геоінформаційну систему 

об’єктів соціальної інфраструктури в існуючих 

жовтень 2022 Діджиталізація 

Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

мережах надання публічних сервісів та послуг, 

об’єктів безпеки громадян 

Державне управління 

 

2 Забезпечити можливість отримання базових 

послуг в умовах зруйнованої або недостатньої 

інфраструктури за рахунок мобільних і 

дистанційних рішень (мобільні ЦНАПи, мобільні 

амбулаторії і діагностичні центри, дистанційне 

навчання тощо) 

грудень 2022 Освіта і наука 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Охорона здоров'я 

Соціальний захист 

Діджиталізація 

3 Розробити та затвердити стандарти (нормативи) 

доступності та якості надання послуг для мереж 

закладів, що надають послуги у сфері: 

- освіти; 

- охорони здоров’я; 

- соціального захисту; 

- надання адміністративних послуг; 

-  спорту; 

- безпеки громадян (центри безпеки, 

бомбосховища, протирадіаційні укриття, 

тощо) 

листопад 2022 Освіта і наука 

Діджиталізація 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

4 
Змоделювати нову спроможну мережу об’єктів 

надання публічних сервісів та послуг, об’єктів 

безпеки громадян, у тому числі будівель органів 

державного та місцевого управління, надання 

адміністративних послуг, з урахуванням 

існуючих обставин, відповідно до викликів, 

можливостей і обмежень у різних типах територій 

грудень 2022 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 

Діджиталізація 

5 Оцінити можливість відновлення пошкоджених 

об'єктів у нових оптимізованих мережах надання  

публічних сервісів та послуг, об’єктів безпеки 

громадян відповідно до потреб громад та регіонів 

грудень 2022 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 

6 Визначити потребу щодо необхідності 

проведення  реконструкції/ капітального ремонту 

або нового будівництва об'єктів інфраструктури у 

оптимізованих мережах публічних сервісів та 

послуг, об’єктів безпеки громадян, та сформувати 

грудень 2022 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

інформаційні картки по кожному об'єкту, що 

потребує відновлення 

Соціальний захист 

Державне управління 

7 Розробити проекти повторного використання (або 

адаптувати існуючі) для об'єктів надання 

публічних сервісів та послуг, об’єктів безпеки 

громадян, по  проектах: 

- освіти; 

- охорони здоров’я; 

- соціального захисту; 

- будівель органів державного та місцевого 

управління, надання адміністративних 

послуг (ЦНАП); 

-  спорту; 

- надання послуг органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування; 

-  об’єктів безпеки громадян; 

- центрів безпеки. 

Підготувати посібник, який включатиме 

методичні рекомендації з розробки проектів, 

архітектурно-проектувальні рішення, ескізи 

вересень 2022 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 

Діджиталізація 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

(рендери) проектів, рішення щодо інклюзії, 

енергоефективності тощо та розроблену проєктну 

документацію повторного застосування. 

8 Розробити плани реконструкції/ капітального 

ремонту або нового будівництва об'єктів 

соціальної інфраструктури в оптимізованих 

мережах надання публічних сервісів та послуг, 

об’єктів безпеки громадян в кожному регіоні 

грудень 2022 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 

Ціль. Збудувати / відновити / модернізувати інфраструктуру та мережу надання публічних послуг на 

сучасних підходах та відповідно до викликів, можливостей і обмежень у різних типах територій 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Визначити пріоритетність (етапи) реконструкції/ 

капітального ремонту або нового будівництва (до 

2025 року) об'єктів соціальної інфраструктури у 

мережах надання публічних сервісів та послуг, 

об’єктів безпеки громадян в кожному регіоні 

квітень  2023 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2 Забезпечення всіх об'єктів соціальної 

інфраструктури надання публічних сервісів та 

послуг, об'єктів безпеки громадян  відповідно до 

оптимізованих мереж надання публічних сервісів 

та послуг, згідно із визначеними пріоритетами 

проектною документацією (розроблення проекту 

відповідно до затвердженого посібника із 

запропонованими проектними рішеннями) або 

використання проектів повторного використання 

з прив’язкою до місцевості 

травень 2023 

 

Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 

3 Визначити механізми фінансування 

реконструкції/ капітального ремонту або нового 

будівництва об'єктів соціальної інфраструктури в 

мережах надання публічних сервісів та послуг, 

об'єктів безпеки громадян в кожному регіоні, в 

тому числі в частині розширення механізмів та 

форм державно-приватного партнерства у 

частині розбудови соціальної інфраструктури. 

квітень 2023 Функціонування фінансової 

системи 

4 Визначити джерела фінансування реконструкції/ 

капітального ремонту або нового будівництва 

об'єктів соціальної інфраструктури в мережах 

червень 2023 Функціонування фінансової 

системи 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

надання публічних сервісів та послуг, об'єктів 

безпеки громадян в кожному регіоні, відповідно 

до можливих механізмів фінансування, в тому 

числі механізм ДПП. 

 

5 Розпочати реконструкцію/ капітальний ремонт 

або нове будівництво об'єктів соціальної 

інфраструктури в мережах надання публічних 

послуг та сервісів, відповідно до пріоритетності 

та фінансових можливостей 

серпень 2023 Функціонування фінансової 

системи 

6 Здійснити заходи щодо створення нових мереж 

спеціальних регіональних проектів, таких як 

центри культурних послуг, креативні хаби, 

центри творчості, музеї науки та інші 

грудень 2024 Освіта і наука 

Культура та інформаційна політика 

 

7 Відповідно до нового адміністративно-

територіального устрою скоригувати мережі 

надання публічних сервісів та послуг, об'єктів 

безпеки громадян в кожному регіоні 

грудень 2025 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 



ПРОЕКТ 

 39 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Діджиталізація 

Ціль. Розвинути інфраструктуру та мережу надання публічних послуг на сучасних підходах та відповідно до 

викликів, можливостей і обмежень у різних типах територій, відповідно до нових потреб і вимог ЄС 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

1 Відповідно до потреб громадян актуалізувати та 

скоригувати плани будівництва/ 

відновлення/модернізації об'єктів соціальної 

інфраструктури в мережах надання публічних 

сервісів та послуг, об'єктів безпеки громадян в 

кожному регіоні 

червень 2026 Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 

Діджиталізація 

2 Завершити процес будівництва/модернізації 

об'єктів соціальної  інфраструктури в мережах 

надання публічних сервісів та послуг і об’єктів 

безпеки громадян, з урахуванням  сучасних 

підходів та відповідно до викликів, можливостей 

і обмежень у різних типах територій 

грудень 2032 Функціонування фінансової 

системи 

Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та інформаційна політика 

Соціальний захист 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Діджиталізація 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Відновлення та сталий розвиток регіонів». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 1. 3. Різке і суттєве скорочення місцевої, регіональної економіки та економіки 

макрорегіонів. 

Мета 1. 3. Стимулювати розвиток місцевої, регіональної економіки та економіки макрорегіонів на основі 

потенціалу різних типів територій та з урахуванням принципів “зеленої економіки” 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Відновити 

економічну активність в 

регіонах і територіальних 

громадах (крім територій 

ведення бойових дій та 

тимчасово окупованих) 

Забезпечити 

зростання місцевої, 

регіональної економіки і 

економіки макрорегіонів 

на основі потенціалу 

різних типів територій з 

урахуванням принципів 

“зеленої” економіки 

Різні типи 

територій повністю 

реалізують потенціал 

місцевої, регіональної 

економіки і економіки 

макрорегіонів з 

урахуванням принципів 

“зеленої економіки” 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі Продовження бойових дій  

 

Відсутність належної 

взаємодії влади і бізнесу, 

недостатнє врахування 

інтересів бізнесу 

Обмеження 

можливостей для 

експорту продукції 

 

Недооцінка та 

неврахування місцевого 

потенціалу 

Недостатні гарантії 

бізнесу у сфері захисту 

(страхування) інвестицій 

 

Значна частка 

“тіньової економіки” 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

 

Недостатня активність 

підприємницького 

середовища у 

використанні 

можливостей бюджетної 

підтримки 

 

Значна частка 

“тіньової економіки” 

 

Відтік капіталів та 

інвестицій 

 

Порушення 

логістичних зв’язків щодо 

постачання продукції 

 

Відсутність стимулів 

для прискореного 

економічного відновлення 

та економічного розвитку 

 

 

Відсутність 

належної взаємодії влади і 

бізнесу, неврахування 

інтересів бізнесу 

 

Обмежена 

бюджетна підтримка 

підприємництва в різних 

типах територій 

 

Значна частка 

“тіньової економіки” 

 

Надмірний 

регуляторний і 

фіскальний тиск на бізнес. 

 

Брак енергетичних 

ресурсів 

 

Недосягнення 

поставлених цілей в 

економічній та 

інвестиційній політиці 

 

Брак енергетичних 

ресурсів 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

       Брак енергетичних 

ресурсів 

 

Зруйновані об’єкти 

критичної інфраструктури   

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

30 % СПД, які 

постраждали внаслідок 

збройної агресії рф, 

відновили діяльність після 

її припинення (крім 

територій ведення 

бойових дій та 

окупованих) 

 

У 15 % регіонів 

зростання індексу 

промислової продукції  у 

порівнянні з відповідним 

періодом попереднього 

року 

 

У 10 % регіонів 

зростання індексу 

сільськогосподарської 

продукції у порівнянні з 

У всіх регіонах понад 

80  % СПД відновили 

діяльність після її 

припинення 

 

У 70 % регіонів  

зростання індексу 

промислової продукції  у 

порівнянні з відповідним 

періодом попереднього 

року 

 

У 50 % регіонів  

зростання індексу 

сільськогосподарської 

продукції у порівнянні з 

відповідним періодом 

попереднього року 

 

У 50 % регіонів 

кількість суб’єктів МСП 

У  всіх регіонах  

щорічне зростання 

індексу промислової 

продукції  у порівнянні з 

відповідним періодом 

попереднього року 

 

У всіх регіонах 

індекси 

сільськогосподарської 

продукції збільшились у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 20 регіонах 

кількість суб’єктів МСП 

на 10 тисяч наявного 

населення, одиниць 

щорічно збільшилилося 

у порівнянні з 

попереднім роком  
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

відповідним періодом 

попереднього року 

 

У 15 % регіонів 

кількість суб’єктів МСП 

на 10 тисяч наявного 

населення, збільшилась у 

порівнянні з відповідним 

періодом попереднього 

року 

 

У 10 % регіонів 

рівень зайнятості 

населення у віці 15-70 

років (за методологією 

МОП), збільшився у 

порівнянні з відповідним 

періодом попереднього 

року 

 

У 10 % регіонів 

рівень безробіття 

населення у віці 15-70 

років (за методологією 

МОП) зменшився у 

порівнянні з відповідним 

на 10 тисяч наявного 

населення, збільшилась у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 30 % регіонів 

рівень зайнятості 

населення у віці 15-70 

років (за методологією 

МОП) збільшився у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 30 % регіонів 

рівень безробіття 

населення у віці 15-70 

років (за методологією 

МОП) зменшився у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 10 регіонах 

валовий регіональний 

продукт у розрахунку на 

одну особу населення  

щороку зростає у 

 

У 18-20 регіонах 

рівень зайнятості 

населення у віці 15-70 

років (за методологією 

МОП), у %, збільшився у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 20 регіонах 

рівень безробіття 

населення у віці 15-70 

років (за методологією 

МОП) зменшився у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У всіх регіонах 

валовий регіональний 

продукт у розрахунку на 

одну особу населення 

зріс у порівнянні з 

попереднім  роком 

 

У всіх регіонах 

індекси капітальних 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

періодом попереднього 

року 

 

Не менше 4 

пілотним індустріальним 

паркам надано  державні 

гарантії на портфельній 

основі для банківських 

кредитів на будівництво 

промислової нерухомості 

порівнянні з попереднім  

роком 

 

У 20 регіонах 

індекси капітальних 

інвестицій зросли у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 20  регіонах 

індекси реальної 

заробітної плати по 

регіонах зросли у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 20 регіонах 

доходи місцевих 

бюджетів (без трансфертів 

та власних надходжень; у 

зіставних умовах) у 

розрахунку на одиницю 

населення, у тис. грн., 

зросли у порівнянні з 

попереднім роком 

 

інвестицій зросли у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У 20 регіонах 

індекси реальної 

заробітної плати зросли у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

У всіх регіонах 

доходи місцевих 

бюджетів (без 

трансфертів та власних 

надходжень; у зіставних 

умовах) у розрахунку на 

одиницю населення, у 

тис. грн., зросли у 

порівнянні з попереднім 

роком 

 

Регіональні обсяги 

експорту товарів у 20 

регіонах  збільшилися у 

порівнянні до 

попереднього року  
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Не менше 25 

індустріальних парків 

забезпечено  інженерно-

транспортною 

інфраструктурою 

 

 

 

 

Частка капітальних 

інвестицій у ВРП в 20 

регіонах – не менше 25%  

 

Не менше 60 

індустріальних парків 

забезпечено  інженерно-

транспортною 

інфраструктурою 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Орієнтовно 1 600 

млн грн 
буде визначено за 

результатами першого 

етапу, орієнтовно 145 100 

млн грн 

буде визначено після 

здійснення необхідних 

розрахунків, орієнтовно 

85 700 млн грн 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Діджиталізація 

Відновлення 

інфраструктури 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Діджиталізація 

Відновлення 

інфраструктури 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Діджиталізація 

Відновлення 

інфраструктури 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. Відновити економічну активність в регіонах і територіальних громадах (крім територій ведення бойових дій 

та тимчасово окупованих) 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Здійснити переміщення підприємств критичного 

значення, що знаходяться в зоні ризиків від РФ, 

у безпечні території 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

2 Створити резервні/дублюючі виробництва 

найбільш критичних продуктів в тилових 

регіонах 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

3 Відновити економічну активність у сфері 

забезпечення харчовими продуктами і критично 

необхідними послугами в деокупованих 

територіях 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

4 Вдосконалити діюче законодавство щодо 

особливостей стимулювання підприємницької 

діяльності (щодо страхування підприємницьких 

ризиків, зниження ставок податків тощо) в 

окремих типах територій  

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 

5 Стимулювати реновацію та ефективне 

використання покинутих територій (територій і 

об’єктів всіх форм власності, що не 

використовуються). 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

6 Розробити програму регіонального розвитку 

“Стимулювання розвитку регіональних 

полюсів зростання” (РПЗ - агломерації; обласні 

центри; міста другого ярусу, які відповідають 

певним критеріям) передбачивши зокрема такі 

напрями і пріоритети: 

Напрям 1. Конкурентоспроможна економіка РПЗ 

Пріоритет 1.1. Розвиток інфраструктури 

підтримки МСП, сприяння розширенню ділових 

та експортних можливостей місцевих 

підприємств (з інноваційним потенціалом). 

Пріоритет 1.2. Підтримка інноваційних стартапів 

у пріоритетних секторах економіки, 

стимулювання науково-прикладних досліджень 

та комерціалізації їх результатів на засадах 

смарт-спеціалізації. 

Пріоритет 1.3. Розвиток інвестиційного 

потенціалу РПЗ, підтримка проєктів з 

облаштування інфраструктури для промислового 

інвестування. 

Напрям 2. Вплив на навколишні території 

(Сприяння формуванню партнерств РПЗ, 

підтримка реалізації проєктів, що мають 

позитивний вплив на навколишні території) 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Пріоритет 2.1. Підтримка "точок зростання" – 

спільних проєктів міст та сільських територій. 

Пріоритет 2.2. Підтримка кластерних ініціатив 

(та кластерних проєктів) у пріоритетних секторах 

економіки. 

Пріоритет 2.3. Покращення публічно-приватного 

діалогу, міжсекторного і міжмуніципального 

співробітництва, підтримка ініціатив у сфері 

ММС. 

Напрям 3. Інфраструктура для людини 

Пріоритет 3.1. Створення сприятливого міського 

середовища, привабливого образу РПЗ для 

жителів, інвесторів та туристів. 

Пріоритет 3.2 Підтримка модернізації місцевої 

інфраструктури, що створює кращі умови для 

життя та сприяє нарощенню приватних 

інвестицій в РПЗ (у т.ч. трудових мігрантів). 

Пріоритет 3.3. Розвиток людського капіталу, 

підтримка заходів з адаптації трудових ресурсів 

до потреб ринку. 

7 Розробити програму регіонального розвитку 

“Нове українське село”, передбачивши, 

зокрема, такі напрями і пріоритети: 

Напрям 1. Розвиток місцевого потенціалу  

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Пріоритет 1.1 Підтримка зайнятості та 

диверсифікація місцевої економіки  

Пріоритет 1.2 Розвиток людського капіталу 

Напрям 2. Покращення доступності, розвиток 

інфраструктури  

Пріоритет 2.1 Покращення доступності 

сільських територій до центрів територіальних 

громад та ключових міст  

Пріоритет 2.2 Розвиток сільської 

інфраструктури   

В рамках зазначених напрямів і пріоритетів 

врахувати, зокрема такі завдання/заходи: 

− Стимулювати розвиток малого та середнього 

підприємництва на сільських територіях, 

насамперед віддалених та з низькою 

щільністю населення, шляхом використання 

фінансових, методичних та організаційних 

інструментів, у тому числі із забезпеченням 

доступного навчання підприємництву в 

режимі он-лайн, оф-лайн та змішаному 

форматі навчання, а також розширення 

мережі центрів підтримки підприємництва 

“Дія. Бізнес” і надання, зокрема зазначеними 

центрами, фахових спеціалізованих 

консультацій, проведення освітніх та 

Діджиталізація 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

консультативних подій;  покращення доступу 

до фінансування, партнерських та 

інвестиційних ресурсів; поліпшення 

комунікації між сільськими підприємцями та 

місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування: 
− Удосконалити законодавство у сфері 

державної підтримки розвитку та 

стимулювання діяльності фермерських 

господарств 
− Вдосконалити правові умови розвитку 

сільського туризму  
− Забезпечити методологічну підтримку 

розвитку сільського туризму для юридичних 

та фізичних осіб, які створюють туристичний 

продукт та надають послуги із сільського 

туризму, сприяти їх імплементації шляхом 

організації навчання представників таких 

юридичних та фізичних осіб 
− Забезпечити сприятливі умови для створення 

високотехнологічних підприємства первинної 

та глибинної переробки сировини (плодів та 

ягід); створення підприємств з енергетичної 

переробки відходів лісового та сільського 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

господарства; виробництва біодизелю, 

біоетанолу; відновлення ремесел.  

8 Розробити програму регіонального розвитку 

“Розвиток прикордонних територій в 

несприятливих умовах”, передбачивши, 

зокрема, такі напрями і пріоритети: 

Напрям 1. Розвиток місцевого потенціалу  

Пріоритет 1.1 Підтримка диверсифікації місцевої 

економіки  

Пріоритет 1.2 Розвиток людського капіталу 

Напрям 2. Покращення доступності, розвиток 

комунікаційних мереж і систем, безпека 

життєдіяльності  

Пріоритет 2.1 Покращення доступу до послуг та 

розвиток транспортної інфраструктури 

Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури 

інформаційно-комп’ютерних технологій 

Пріоритет 2.3 Розвиток інфраструктури безпеки 

життєдіяльності громад 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

Освіта і наука 

9 Розробити програму регіонального розвитку 

“Розвиток макрорегіону українських 

Карпат”, передбачивши, зокрема, такі напрями: 

1. Формування конкурентної економіки гірських 

територій 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2. Скасування інфраструктурних обмежень, 

розбудова просторово збалансованої дорожньої, 

виробничої та соціальної інфраструктури 

3. Розвиток туристичного потенціалу шляхом 

збереження та підтримки культурної спадщини 

та традиційних ремесел місцевого населення 

4. Забезпечення екологічної безпеки 

5. Розміщення високотехнологічних виробництв 

подвійного призначення 

10 Розробити Концепцію та Державну цільову 

програму справедливої трансформації 

монофункціональних міст України (в т.ч. 

вугільних),  передбачивши, зокрема, такі 

напрями: 

- дослідження економічної та бюджетної 

спроможності монофункціональних 

громад (в т.ч. вугільних); 

- створити умови для розвитку людського 

капіталу, інвестиційного розвитку та 

диверсифікації економіки монопрофільних 

міст (в т.ч. вугільних); 

- забезпечити перехід на відновлювані 

джерела енергії та підвищення рівня 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

енергоефективності у житлово-

комунальній сфері монопрофільних міст (в 

т.ч. вугільних). 

11 Оцінити стан та можливості використання 

потенціалу макрорегіону «Азов – Чорне море» 
грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Екологічна безпека 

12 Забезпечити розвиток індустріальних парків в 

Україні, зокрема за такими напрями:  

− державне фінансування будівництва 

інженерно-транспортної інфраструктури 

пілотних індустріальних парків; 
− спрощення процедури та компенсація 

вартості приєднання індустріальних парків до 

інженерних мереж, спрощення процедури 

приєднання до мереж та контроль щодо 

зловживання монопольним становищем 

суб’єктів господарювання - операторів таких 

мереж; 
− надання податкових та митних пільг 

учасникам індустріальних парків 

(законопроєкти 5688, 5689); 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

− кредитування будівництва комерційної 

нерухомості на території пілотних 

індустріальних парків; 
− забезпечення страхування підприємницьких 

ризиків та інвестицій в індустріальні парки 

13. 
Удосконалити законодавче забезпечення та 

методичну підтримку щодо підготовки та 

реалізації проектів державно-приватного 

партнерства на регіональному і місцевому 

рівнях, зокрема за такими напрямами: 

- здійснити детальний аналіз нормативно-

правових актів щодо державно-приватного 

партнерства та дослідження практики його 

застосування на різних рівнях врядування  на 

предмет спрощення процедури (вимог) щодо 

підготовки та реалізації окремих типів 

проектів ДПП (муніципальних); 

- розробити типові (пілотні) проекти на 

регіональному та місцевому рівнях, зокрема у 

сферах: освіти, медицини, енергетики, 

спорту, соціальних послуг, культури, 

комунальної інфраструктури, ЖКГ; 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та 

інформаційна політика 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

- розробити типові документи, необхідні для 

започаткування ДПП, приклади додаткового 

залучення коштів для проектів регіонального 

(місцевого) розвитку за рахунок доступних 

для органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування джерел, відмінних 

від бюджету з обґрунтуваннями, щодо їх 

застосування; 

- провести аналіз негативних практик 

застосування ДПП (порушених кримінальних 

проваджень) та підготувати збірник типових 

помилок, допущених при оформленні 

партнерств, а також визначити правові 

норми, що надають можливості порушувати 

справи безпідставно, та розробити пропозиції 

щодо внесення змін та уточнень до  

відповідного законодавства 

 

Ціль. Забезпечити зростання місцевої, регіональної економіки і економіки макрорегіонів на основі потенціалу 

різних типів територій з урахуванням принципів “зеленої” економіки 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

14 Розробити та забезпечити реалізацію програми 

регіонального розвитку “Розвиток потенціалу 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 



ПРОЕКТ 

 57 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

макрорегіону “Азов-Чорне море”, 

передбачивши, зокрема, такі напрями: 

1. Розширення транспортно-логістичної 

доступності макрорегіону. 

2. Збереження та розвиток людського 

капіталу. 

3. Сталий економічний розвиток 

(поглиблення переробки місцевої сировини, 

поширення малого органічного фермерства, 

відновлення традиційних ремесл, забезпечення 

самозайнятості населення). 

4. Комплексний розвиток курортних 

територій, туристичної та супутньої комунальної 

інфраструктури, з врахуваняням іклюзії та 

гендерно-орієнтованого пілходу. 

5. Зменшення впливу на довкілля результатів 

життєдіяльності людей (ліквідація засміченості 

території, ліквідація наслідків підтоплень, 

забезпечення водними ресурсами та системами 

очистки води). 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Екологічна безпека 

15 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Стимулювання розвитку 

регіональних полюсів зростання” 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

16 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Нове українське село” 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

17 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Розвиток прикордонних територій в 

несприятливих умовах” 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

Освіта і наука 

18 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Розвиток макрорегіону українських 

Карпат” 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

19 Забезпечити реалізацію Державної цільової 

програми справедливої трансформації 

монофункціональних міст України 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

20 Забезпечити розвиток індустріальних парків в 

Україні, зокрема за такими напрями:  

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

- державне фінансування будівництва 

інженерно-транспортної інфраструктури 

індустріальних парків; 

- надання безповоротної фінансової допомоги на 

облаштування та/або здійснення господарської 

діяльності у межах індустріальних парків, 

створених у територіях з обмеженими 

можливостями розвитку (зокрема, 

монопрофільні міста); 

- компенсація вартості приєднання 

індустріальних парків до інженерних мереж; 

- компенсація відсоткової ставки за кредитами 

(позиками) на облаштування та/або здійснення 

господарської діяльності у межах індустріальних 

парків; 

- промоція та просування індустріальних парків 

перед потенційними інвесторами (учасниками та 

управляючими компаніями); 

- державне страхування підприємницьких 

ризиків та інвестицій на території індустріальних 

парків в окремих регіонах країни (умовно 

безпечних) 

Функціонування фінансової 

системи 

21 
Провести комплексну економічну оцінку 

природно-ресурсного потенціалу регіонів  

грудень 2024 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Екологічна безпека 

22 Впровадити механізм державної фінансової 

підтримки проектів регіонального розвитку, що 

передбачають розвиток пріоритетних видів 

економічної діяльності, визначених на засадах 

смарт-спеціалізації з урахуванням принципів 

“зеленої” економіки. 

грудень 2024 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 

23 Забезпечити реалізацію на регіональному та 

місцевому рівнях проєктів державно-приватного 

партнерства, зокрема за такими напрямами : 

- 5 пілотних проектів на базі закладів охорони 

здоров’я, які надають медичні послуги 

третинного (високоспеціалізован) рівня; 

- не менше 10 проектів у сфері освіти, культури 

та спорту (створення мультифункціональних 

спортивних комплексів, центрів дозвілля, 

«школи майбутнього» тощо); 

- не менше 10 проектів у сфері поводження з 

ТПВ; 

- не менше 10 проектів у сфері підтримки 

бізнесу (Центрів креативної економіки) 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

Освіта і наука 

Охорона здоров’я 

Молодь та спорт 

Культура та 

інформаційна політика 

Ціль. Різні типи територій повністю реалізовують потенціал місцевої, регіональної економіки і економіки 

макрорегіонів з урахуванням принципів “зеленої економіки” 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

24 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Розвиток потенціалу макрорегіону 

“Азов-Чорне море” 

грудень 2027 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Екологічна безпека 

25 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Стимулювання розвитку 

регіональних полюсів зростання” 

грудень 2027 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 

26 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Нове українське село” 

грудень 2027 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

27 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Розвиток прикордонних територій в 

несприятливих умовах” 

грудень 2027 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Освіта і наука 

28 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Розвиток макрорегіону українських 

Карпат” 

грудень 2027 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

29 Забезпечити реалізацію Державної цільової 

програми справедливої трансформації 

монофункціональних міст України 

грудень 2032 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

30 Розробити програми регіонального розвитку для 

різних типів територій на відповідний період 

(Державна стратегія регіонального розвитку на 

2028-2034 роки) 

грудень 2027 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Освіта і наука 

Екологічна безпека 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

Державне управління 

31 Реалізувати програми регіонального розвитку 

для різних типів територій на відповідний період 

(Державна стратегія регіонального розвитку на 

2028-2034 роки) 

грудень 2032 Відновлення та розвиток економіки 

Нова аграрна політика 

Освіта і наука 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Екологічна безпека 

Відновлення та розбудова 

інфраструктури 

Діджиталізація 

Державне управління 

32 Забезпечити розвиток індустріальних парків грудень 2032 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 

33 Забезпечити державну фінансову підтримку 

проектів регіонального розвитку, що 

передбачають розвиток пріоритетних видів 

економічної діяльності, визначених на засадах 

смарт-спеціалізації з урахуванням принципів 

“зеленої” економіки 

грудень 2032 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Відновлення та сталий розвиток регіонів». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 1.4. Обмежена спроможність влади на всіх рівнях, повна або часткова втрата управління на 

територіях, де ведуться бойові дії. 

Мета 1.4. Створити систему багаторівневого врядування та спеціалізованих інституцій розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного часу і післявоєнного відновлення та розвитку. Забезпечити формування політик і 

прийняття управлінських рішень на основі даних 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Відновити 

діяльність місцевої влади 

на звільнених територіях 

відповідно до безпекових 

ризиків та викликів 

післявоєнного 

відновлення 

 

 

Адаптувати систему 

адміністративно-

територіального устрою, 

місцевого 

самоврядування, 

територіальні підрозділи  

ЦОВВ відповідно до 

критеріїв спроможності та 

ефективності 

 

Розвинути 

спроможність органів 

влади на всіх рівнях і 

забезпечити їх 

співробітництво для 

Розвинути систему 

багаторівневого 

врядування та 

спеціалізованих 

інституцій розвитку 

територій 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

післявоєнного 

відновлення та розвитку 

 

Створити систему 

інституцій розвитку 

територій  

 

Забезпечити 

формування політик і 

прийняття управлінських 

рішень на основі даних 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі Відсутність 

підготовлених осіб та 

досвіду для роботи в 

кризових умовах 

 

Обмежений ресурс 

на виконання 

повноважень органами 

влади 

Корупційні ризики  

  

Обмежений ресурс 

на виконання 

повноважень органами 

влади 

 

Відсутність досвіду 

антикризового управління 

на всіх рівнях врядування 

 

Відсутність досвіду 

розробки програм та 

проектів розвитку в 

Інституційна й 

кадрова неспроможність 

реагування на виклики 

  

Обмежений ресурс 

на виконання 

повноважень органами 

влади 

 

Неготовність 

інституцій до проєктної 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

регіонах та ТГ (в тому 

числі транскордонного 

співробітництва) 

Незадовільний стан 

інформаційного 

забезпечення прийняття 

рішень (відсутність 

місцевої статистики, 

неактуальні дані, 

несинхронізовані джерела 

даних) 

діяльності у відповідних 

сферах 

 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Всі органи влади 

виконують свої функції 

(повноваження) на 100% 

звільнених територій 

У всіх регіонах 

функціонують АРР  

 

90% працівників 

органів влади, які 

підвищили управлінську 

спроможність через 

навчання 

 

100% ТГ мають 

середньострокове 

бюджетне планування 

 

Всі регіони та 

територіальні громади 

мають актуальні 

(оновлені) регіональні 

стратегії розвитку та 

стратегії розвитку 

громад 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

100% ТГ мають 

стратегії розвитку (крім 

уражених територій) 

 

100% ТГ ухвалили 

комплексний план 

просторового розвитку  

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

буде визначено 

після здійснення 

необхідних розрахунків, 

орієнтовно 15 000 млн грн 

буде визначено за 

результатами першого 

етапу, орієнтовно 75 520 

млн грн 

буде визначено 

після здійснення 

необхідних розрахунків  

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Державне 

управління 

Державне 

управління 

Державне 

управління 

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. Відновити діяльність місцевої влади на звільнених територіях відповідно до безпекових ризиків та викликів 

післявоєнного відновлення 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

1 Забезпечити функціонування органів влади та 

самоврядування на звільнених територіях 

(субвенція для здійснення владних повноважень, 

забезпечення приміщеннями, меблями, 

обладнанням, оргтехнікою тощо) 

грудень 2022 Державне управління 

Функціонування фінансової 

системи 

2 Розробити механізм стимулювання працівників 

місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в уражених 

територіях (в т.ч. через підвищення заробітної 

плати)  

вересень 2022 Державне управління 

Функціонування фінансової 

системи 

3 Оновити Закон України “Про засади державної 

регіональної політики”, передбачивши 

трирівневу систему стратегічного планування 

регіонального розвитку, механізми, інструменти 

та особливості відновлення, стимулювання і 

розвитку різних типів територій 

вересень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Державне управління 

4 Внести зміни до Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

передбачивши зокрема актуалізацію 

функціональних типів територій 

грудень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

5 Забезпечити реалізацію експериментального 

проекту моніторингу завданих пошкоджень та 

руйнувань по регіонам України внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації на основі 

геоінформаційної системи 

грудень 2022 Аудит збитків 

Діджиталізація 

6 Визначити повноваження різних органів 

публічної влади (ЦОВВ, ТО ЦОВВ, МДА, ОМС, 

контрольних органів) щодо реалізації заходів та 

проектів відновлення, не допускаючи їх 

дублювання 

липень 2022 Державне управління 

7 Розробити механізм фінансування відновлення 

регіонів та громад 

грудень 2022 Функціонування фінансової 

системи 

8 Удосконалити механізм фінансування розвитку 

регіонів та громад на засадах прозорості, 

конкурентності, горизонтального вирівнювання, 

солідарності та партнерства 

грудень 2022 Функціонування фінансової 

системи 

Ціль. Адаптувати систему адміністративно-територіального устрою, місцевого самоврядування, територіальні 

підрозділи ЦОВВ відповідно до критеріїв спроможності та ефективності 

Розвинути спроможність органів влади на всіх рівнях і забезпечити їх співробітництво для післявоєнного 

відновлення та розвитку 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Створити систему інституцій розвитку територій  

Забезпечити формування політик і прийняття управлінських рішень на основі даних 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

9 Оцінити спроможність ОМС та ефективність 

МДА, ТО ЦОВВ у післявоєнний період в різних 

типах територій і сформувати пропозиції щодо 

змін в системі адміністративно-територіального 

устрою, місцевого самоврядування, 

територіальних органів виконавчої влади 

червень 2023 Державне управління 

10 Реформувати систему відбору, підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів для органів 

місцевого самоврядування, передбачивши 

розроблення професійних стандартів служби в 

органах місцевого самоврядування та 

обов'язкове періодичне навчання для посадових 

осіб органів місцевого самоврядування 

грудень 2023 Державне управління 

11 Запровадити трирівневу систему стратегічного 

планування регіонального розвитку з 

урахуванням функціональних типів територій, 

передбачивши: 

 

 

 

 

Відновлення та розвиток економіки 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

- врегулювання питання щодо надання 

висновку про відповідність проектів 

регіональних стратегій розвитку встановленим 

вимогам щодо їх підготовки та стратегічним 

цілям і пріоритетам Державної стратегії 

регіонального розвитку; 

- забезпечення надання методичної допомоги 

для розроблення та оновлення територіальними 

громадами документів стратегічного планування 

їх розвитку 

 

січень 2023 

 

 

 

 

березень 2024 

 

12 Удосконалити процедурні питання, пов’язані із 

забезпеченням узгодження секторальних і 

регіональних пріоритетів розвитку під час 

розроблення нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, актів законодавства 

січень 2023 Державне управління 

Відновлення та розвиток економіки 

 

13 Розробити та розпочати реалізацію програми 

регіонального розвитку “Зміцнення 

інституційної спроможності для регіонального 

розвитку”, передбачивши заходи щодо: 

- посилення методологічного та 

інформаційного супроводження агенцій 

регіонального розвитку з питань формування та 

січень 2024 Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

реалізації державної регіональної політики та 

розвитку місцевого самоврядування; 

- запровадження навчальних і тренінгових 

програм для співробітників агенцій 

регіонального розвитку; 

- фінансової підтримки агенцій 

регіонального розвитку; 

- сприяння співробітництву агенцій 

регіонального розвитку із Агенцією з питань 

підтримки державно-приватного партнерства, 

Офісом із залучення та підтримки інвестицій, 

Офісом з розвитку підприємництва та експорту, 

в т.ч. шляхом підписання дво- та/або 

багатосторонніх меморандумів, інших 

документів про співпрацю, реалізації спільних 

проєктів та ініціатив та ін. 

14 Розбудувати систему інформаційно-

аналітичного забезпечення та розвиток 

управлінських навичок для прийняття рішень, 

що базуються  на об’єктивних даних: 

- забезпечити створення та функціонування 

системи проведення моніторингу і оцінки 

грудень 2025 Діджиталізація 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

державної регіональної політики, у тому числі на 

основі єдиної інтегрованої геоінформаційної 

системи проведення моніторингу та оцінювання 

відновлення та розвитку регіонів і громад; 

- створити, забезпечити прискорене 

наповнення і консолідацію системи державних 

реєстрів; 

- створити єдину систему проведення 

статистичних спостережень та збору і подання 

інформації на рівні територіальних громад; 

- забезпечити розроблення та впровадження 

програм з підвищення кваліфікації посадових 

осіб місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування з питань  

збору та аналізу статистичних  даних 

15 Запровадити проведення регулярних досліджень 

з актуальних питань регіонального розвитку на 

державному, регіональному та місцевому рівні, 

зокрема з урахуванням функціональних типів 

територій 

грудень 2025 Діджиталізація 

Державне управління 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

16 Створити законодавчу основу функціонування та 

розвитку агломерацій 

грудень 2025 Відновлення та розвиток економіки 

17 Створити правові та організаційні умови для 

стимулювання регіонів та територіальних громад 

до співробітництва та реалізації спільних 

проектів 

грудень 2023  

Ціль. Розвинути систему багаторівневого врядування та спеціалізованих інституцій розвитку територій 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

18 Забезпечити реалізацію програми регіонального 

розвитку “Зміцнення інституційної 

спроможності для регіонального розвитку” 

грудень 2032 Державне управління 

19 Забезпечити підтримку регіонів та 

територіальних громад у сфері співробітництва 

та реалізації спільних проектів 

грудень 2032 Функціонування фінансової 

системи 
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ІІ. Регулювання у будівництві 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Регулювання у 

будівництві». 

1.1. Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

 

Містобудування 

Основними проблемами, що перешкоджають створенню єдиної інформаційної системи містобудівного кадастру 

державного рівня є низький відсоток містобудівної документації  у цифровому форматі баз геоданих, недостатня 

актуалізація даних та відсутність якісних вихідних даних у цифровій формі для розроблення містобудівної 

документації, відсутність інтеграції усіх містобудівних інформаційних систем та сервісів у єдиній інформаційній 

системі. Внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України припинилися всі роботи щодо 

розроблення містобудівної документації на місцевому рівні - комплексних планів просторового розвитку території 

територіальної громади, який розробляється на всю територію територіальної громади. У 2021 році у 93 з 1469 

територіальних громад, що становить 6,3%, прийнято рішення про розроблення комплексних планів.   Також 

припинилися роботи щодо оновлення необхідної картографічної основи для розроблення містобудівної 

документації.  

Відсутність єдиної інформаційної системи містобудівного кадастру державного рівня знижує прозорість 

містобудівної діяльності, перешкоджає автоматизації дозвільно-реєстраційних процедур. Створення електронного 

містобудівного кадастру забезпечить інформаційний взаємообмін адміністративно-територіальних одиниць щодо 

розвитку їх територій, врахування державних та регіональних інтересів при плануванні територій. Це інструмент 

керівництва держави для моніторингу реалізації містобудівної політики та підтримки прийняття оперативних 

управлінських рішень, які можуть стосуватися територій всієї держави, її окремих частин, що може охоплювати 

території однієї або кількох одиниць адміністративно-територіального устрою. 
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Системними проблемами у сфері містобудування є відсутність електронного  містобудівного кадастру на 

державному рівні, складність та тривалість отримання містобудівних умов та обмежень (МУО), технічних умов 

для приєднання до інженерних мереж (ТУ) та дозвільно-реєстраційних процедур. Система державного 

архітектурно-будівельного контролю не ефективна.  Будівельні норми здебільшого носять розпорядчий характер 

та є зарегульованими. Все це суттєво ускладнює процедури, створює корупційні ризики та знижує інвестиційну 

привабливість України. 

 

Управління життєвим циклом будівель 

За відсутності непередбачуваних руйнацій наявні будівлі можуть експлуатуватися упродовж відносно тривалого 

періоду – 100 і більше років, при цьому фонд таких будівель постійно збільшується за рахунок прийняття в 

експлуатацію нових об’єктів. Все більша частка інвестицій, що  капіталізується у нерухомості, спрямовується не 

на нове будівництво, а на безпечну експлуатацію об’єктів - ремонт, реконструкцію та поточне обслуговування. Усі 

відповідні капітальні та поточні вкладення є інвестиціями. Планування інвестицій пов’язане з проектуванням 

будівлі і включає в себе аналіз і вибір проектного рішення за критерієм функціональності об’єкта і вартості 

життєвого циклу. Проектування  будівництва базується на виборі кращих організаційно-технічних рішень за 

критерієм вартості спорудження будівлі при заданих функціональних характеристиках. Управління будівництвом 

здійснюється за допомогою методів і засобів управління проектами, які в залежності від цілей проекту, можна 

застосовувати до всього життєвого циклу. Управління утриманням і експлуатацією будівлі здійснюється, через 

створення матеріального активу та організацію використання його споживчих властивостей. Базис необхідності 

управління життєвим циклом будівель, встановлено законами України “Про будівельні норми”, “Про публічні 

закупівлі” та Концепцією впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій), 
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набуває особливої актуальності в умовах швидкого відновлення та необхідності врахування європейських підходів 

до управління об’єктами нерухомості.  

Технічне регулювання у будівництві 

З 01 січня 2023 року набирає чинності  ЗУ “Про надання будівельної продукції на ринку”, зазначений Закон є 

технічним регламентом у розумінні Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та 

імплементує в національне законодавство положення консолідованої версії Регламенту (ЄС) №305/2011 

Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови надання на ринку 

будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС. Однією з ключових вимог Регламенту (ЄС) 

305/2011 є  оцінка та перевірка стабільності показників будівельної продукції, яку здійснюють призначені органи 

з оцінки відповідності. На сьогодні в Україні відсутні призначені органи з оцінки відповідності.  Станом на 

24.02.2022 в Україні налічувалось 42 потенційних претендентів на призначення, разом з тим актуальним 

залишається питання дообладнання лабораторій устаткуванням для проведення випробувань за 35 категоріями 

продукції (близько 86 груп будівельної продукції). Крім того, наслідок  збройної агресії російської федерації 

станом на сьогодні пошкоджено або знаходяться на окупованій території щонайменше 10 випробувальних 

лабораторій. 

Неможливість здійснювати оцінку та перевірку стабільності показників будівельної продукції призведе до 

невиконання умов Угоди, значних витрат виробника на проведення випробувань поза межами України, і, як 

наслідок, зниження конкурентоспроможності національного виробника . 

Будівельні відходи 

Впровадження Регламенту (ЄС) № 305/2011 потребує реалізації семи основних вимог до будівель та споруд. 

Однією з таких вимог є стале використання природних ресурсів. Згідно цієї вимоги будівлі та споруди повинні 

бути запроектовані, побудовані і знесені таким чином, щоб використання природних ресурсів було раціональним 
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і забезпечувало, зокрема: можливість повторного використання або переробки конструкцій будівель і споруд, їх 

матеріалів і частин після знесення; довговічність будівель і споруд; можливість використання екологічно сумісних 

сировинних і вторинних матеріалів у будівлях і спорудах. Разом з тим, в Україні відсутні механізми практичної 

реалізації цієї вимоги, у тому числі, інфраструктура поводження з відходами будівництва та знесення.  За різними 

оцінками до війни в Україні утворювалось  від 1,4 до 7 млн. тон відходів будівництва та знесення.  Сфера 

переробки, утилізації та повторного використання таких відходів практично не розвинута, частково через відносно 

недорогу вартість природних матеріалів, що робить повторне використання економічно недоцільним, частково 

через відсутність чітких вимог до утворювачів відходів (забудовників) до сталого управління ресурсами та 

відходами. На сьогодні спеціалізованих полігонів для захоронення будівельних відходів в Україні практично немає 

(наявні тільки полігон № 6 у Києві  та майданчик у Харкові). В інших містах ці відходи потрапляють на звалища 

побутових відходів, або в гіршому випадку - на несанкціоновані сміттєзвалища. За оціночними даними, на звалища 

вивозиться близько 3,5 млн т. відходів будівництва та знесення на рік. Частка небезпечних відходів у складі 

відходів будівництва та знесення становить близько 5% або 350 тис. т. у рік. Ситуацію значно ускладнює військова 

агресія Російської Федерації в Україні, що призвела до значних руйнувань житлових будівель, інфраструктурних 

та  промислових об'єктів, внаслідок чого утворилися значні обсяги відходів руйнації. Наразі дані про обсяги 

утворення таких відходів відсутні. Слід також очікувати що після початку відновлення пошкоджених регіонів та 

нового будівництва будуть утворюватися великі обсяги відходів будівництва і знесення на додачу до вже 

накопичених. 

Ключові виклики  

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Відсутня значна частина актуальних вихідних даних, необхідних для 

прийняття рішень. 

● Низька актуальність містобудівної документації на місцевому, 

регіональному та державному рівнях, відсутні комплексні плани 

просторового розвитку територій територіальних громад. 
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● Недостатній рівень забезпечення територій цифровими 

топографічними основами, обмеження доступу до картографічної 

основи в умовах воєнного стану 

● Низький рівень цифровізації містобудівної документації. 

● Складний процес отримання публічних послуг 

● Неефективна система архітектурно-будівельного контролю 

● Зарегульованість будівельних норм  

● Потреба в узгодженні програм комплексного відновлення з великою 

кількістю існуючих стратегічних та планувальних документів. 

● Відсутня пріоритезація відновлення пошкоджених об’єктів 

інфраструктури та житлового фонду 

● Відсутній  містобудівний кадастр на державному рівні  

● Відсутні якісні вихідні дані у цифровій формі для розроблення 

містобудівної документації 

● Відсутні дані з експлуатаційними та енергетичними характеристиками 

для більшості будівель та споруд; 

● Існуючі дані знаходяться на паперових носіях; 

● Держателями існуючих даних є різні суб’єкти. 

● Неактуальна містобудівна документація та низький відсоток її у 

форматі баз геоданих 

● Недостатній розвиток національної інфраструктури геопросторових 

даних, яка має забезпечувати взаємодію між цифровими реєстрами та 

базами геопросторових даних різних держателів даних 

● Відсутність адресного реєстру та реєстру будівель і споруд 
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● Отримання технічних умов для приєднання до інженерних мереж є 

тривалим та з високою вартістю 

● Необхідні дерегуляції та автоматизація надання дозвільно- 

реєстраційних послуг у будівництві та прийняття об’єктів в 

експлуатацію 

● Пошкодження/втрата випробувальних лабораторій в наслідок 

внаслідок збройної агресії російської федерації 

● Недостатньо наявного обладнання для проведення випробувань для 

оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції 

● Великі обсяги відходів руйнації, будівництва і знесення, що 

утворилися та накопичились в Україні. 

● Відсутність порядку поводження з відходами руйнації, будівництва і 

знесення. 

● Відсутність інфраструктури і технологій для збирання, оброблення та 

перероблення таких відходів.   

Ключові можливості 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Впровадження сучасних підходів та практик розвитку регіонів/ 

територіальних громад/населених пунктів відповідно до принципів 

сталого розвитку, зокрема: людиноцентризм, раціональне просторове 

планування, стала міська мобільність, інклюзивність, 

енергоефективність, екологічність, створення «life-work balance» 

середовища 

● Актуалізація  та взаємоузгодження стратегічних та планувальних 

документів, містобудівної документації на різних рівнях. 

● Єдина система вихідних даних для розроблення містобудівної 

документації 

● Якісні уніфіковані геопросторові дані 
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● Прозорість  містобудівної діяльності та просторового планування 

території  

● Автоматизація процесів отримання дозвільно-реєстраційних послуг  

● Забезпечення містобудівного моніторингу 

● Оперативність управлінських рішень, що стосуються території всієї 

держави та її окремих частин 

● Усунення корупційних ризиків 

● Підвищення ресурсоефективності будівельної галузі, зниження 

витрат і збільшення ефективності процесу будівництва шляхом 

підвищення рівня автоматизації проектних і будівельних робіт, 

оперативного коригування вартісних показників будівництва та 

забезпечення ефективного моніторингу ходу будівництва 

● Організація надійного зберігання і використання актуальної та 

достовірної інформації, що дасть змогу зменшити ймовірність 

технічних, планових і фінансових ризиків на всіх етапах життєвого 

циклу об’єкта будівництва 

● Забезпечення актуалізації нормативного забезпечення у будівництві, 

зокрема з урахуванням особливостей застосування BIM-технологій; 

● Зниження рівня енергоспоживання будівель завдяки врахуванню 

оптимальних рішень показників енергоефективності будівель під час 

проектування 

● Підвищення безпеки і надійності будівель та споруд, зменшення 

витрат на їх експлуатацію 

● Запровадження єдиних підходів до оцінки відповідності будівельної 

продукції в Україні та країнах-членах  ЄС  

● Розширення ринків збуту будівельної продукції, робіт та послуг у 

сфері будівництва  

● Підвищення конкурентоспроможності національного виробника  

● Забезпечення безпечності та якості будівельної продукції 
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● Зниження шкідливого впливу будівництва на навколишнє природне 

середовище та підвищення рівня ефективності використання ресурсів 

● Забезпечити збирання та оброблення відходів руйнації, утворених 

внаслідок військових дій 

● Зниження негативного впливу відходів на навколишнє природне 

середовище та здоров’я населення. 

● Стимулювання повторного використання відходів руйнації, 

будівництва і знесення при новому будівництві, рекультивації 

земель, зворотному заповненні тощо. 

 

Ключові обмеження 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Відсутність достатнього кадрового забезпечення  

● Недостатня інституційна спроможність уповноважених органів 

містобудування та архітектури 

● Складність організації пошуку, збору та внесення вихідних даних 

● Складність верифікації даних 

● Стислі терміни оновлення та цифровізації містобудівної документації 

● Відсутність акредитованих лабораторій та призначених органів з 

оцінки відповідності (відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 

305/2011) 

● Відсутність/недосконалість нормативно-правового регулювання 

поводження з відходами руйнації, будівництва та знесення. 

● Відсутність інфраструктури,  технологій та обладнання для переробки 

відходів руйнації, будівництва та знесення. 

● Значний обсяг відходів руйнації   

● Наявність безпекових ризиків внаслідок збройної агресії російської 

федерації 

● Обмеженість фінансових ресурсів 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 2.1. Потреба у забезпеченні комплексності відновлення об’єктів інфраструктури та житлового 

фонду внаслідок руйнувань. 

Мета 2.1. Комплексне відновлення об’єктів інфраструктури та житлового фонду внаслідок руйнувань з застосуванням 

сучасних підходів та практик розвитку регіонів/ територіальних громад/населених пунктів відповідно до принципів 

сталого розвитку, зокрема: людиноцентризм, раціональне просторове планування, стала міська мобільність, 

інклюзивність, енергоефективність, екологічність, створення «life-work balance» середовища 

Ціль яку необхідно досягти для 

вирішення проблеми на кожному 

етапі 

Забезпечено збір вихідних 

даних, зокрема: проведено 

інвентаризацію 

пошкоджених об’єктів, 

створено перелік об’єктів 

першочергового 

відновлення, зібрано 

інформацію щодо потреб 

у розбудові соціальної 

інфраструктури (шкіл, 

садочків, лікарень тощо) із 

врахуванням міграційних 

процесів. 

Забезпечено 

розроблення 100% 

програм комплексного 

відновлення регіонів/ 

територіальних 

громад/населених 

пунктів відповідно до 

цілей сталого розвитку.  

 

Забезпечено оновлення 

40% містобудівної 

документації на всіх 

рівнях відповідно до 

програм комплексного 

Забезпечено оновлення 

100% стратегічних та 

програмних документів 

на всіх рівнях. 

 

Забезпечено оновлення 

100% містобудівної 

документації на всіх 

рівнях відповідно до 

програм комплексного 

відновлення та інших 

стратегічних документів 

національного рівня 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Розроблено методологію 

планування комплексного 

відновлення, що базується 

на цілях сталого розвитку: 

людиноцентризм, 

раціональне просторове 

планування, стала міська 

мобільність, 

інклюзивність, 

енергоефективність, 

екологічність, створення 

«life-work balance» 

середовища тощо. 

 

відновлення та інших 

стратегічних документів 

національного рівня 

щодо державних 

інтересів. 

 

щодо державних 

інтересів 

Термін виконання в межах етапу грудень 2022 року грудень 2025 року грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі Незавершеність 

військового конфлікту: 

продовження ведення 

бойових дій, перебування 

частини території України 

під окупацією, висока 

вірогідність повторних 

руйнувань на 

неокупованих територіях, 

невизначеність рівня 

безпекових ризиків в 

Низька інституційна 

спроможність на рівні 

територіальних громад у 

питаннях забезпечення 

врахування сучасних 

підходів та практик 

розвитку на основі цілей 

сталого розвитку при 

розробленні та 

впровадженні програм 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

середньостроковій 

перспективі. 

Відсутність значної 

частини актуальних 

вихідних даних. 

Низька інституційна 

спроможність 

територіальних громад 

щодо розроблення та 

впровадження 

комплексних 

управлінських рішень. 

Дефіцит кваліфікованих 

кадрів для розроблення 

містобудівної документації 

у значних обсягах і у 

швидких темпах  

Обмеженість фінансових 

ресурсів. 

Реалізація заходів у 

найкоротші терміни 

комплексного 

відновлення 

Обмеженість 

фінансового ресурсу 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Відсоток розроблених 

програм комплексного 

відновлення регіонів/ 

територіальних 

громад/населених пунктів. 

Відсоток впроваджених 

програм комплексного 

відновлення регіонів/ 

територіальних 

Відсоток оновлених 

стратегічних та 

програмних документів 

на всіх рівнях. 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

 

Схвалена  методологія 

планування комплексного 

відновлення, що базується 

на цілях сталого розвитку: 

людиноцентризм, 

раціональне просторове 

планування, стала міська 

мобільність, інклюзивність, 

енергоефективність, 

екологічність, створення 

«life-work balance» 

середовища тощо 

громад/населених 

пунктів. 

 

Відсоток  

оновленої містобудівної 

документації на всіх 

рівнях. 

Відсоток оновленої 

містобудівної 

документації на всіх 

рівнях. 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Уточнюється Уточнюється Уточнюється 

Зв’язок цілі з іншими напрямами Відновлення та 

модернізація систем 

життєзабезпечення 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Житлова політика 

Цифровізація 

 

Відновлення та 

модернізація систем 

життєзабезпечення 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Житлова політика 

Цифровізація 

Відновлення та 

модернізація систем 

життєзабезпечення 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Житлова політика 

Цифровізація 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1.1. Забезпечено збір вихідних даних, зокрема: проведено інвентаризацію пошкоджених об’єктів, створено 

перелік об’єктів першочергового відновлення, зібрано інформацію щодо потреб у розбудові соціальної 

інфраструктури (шкіл, садочків, лікарень тощо) із врахуванням міграційних процесів. 

Ціль 1.2.  Розроблено методологію планування комплексного відновлення, що базується на цілях сталого розвитку: 

людиноцентризм, раціональне просторове планування, стала міська мобільність, інклюзивність, 

енергоефективність, екологічність, створення «life-work balance» середовища тощо. 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1.

1. 

Виконання робіт з обстеження пошкоджених 

об’єктів 

Листопад 2022  

1.1.

2.  

Проведення робіт з інвентаризації пошкоджених 

об’єктів 

Листопад 2022  

1.1.

3. 

 Визначення актуальної демографічної ситуації з 

точки зору розселення, трудових ресурсів, 

потреб у соціальній інфраструктурі 

Грудень 2022  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

1.1.

4. 

Пріоритезація відновлення об’єктів 

інфраструктури та житлового фонду  

Грудень 2022  

1.2.

1. 

Підготовка та прийняття нормативно-правових 

актів з визначення порядку розроблення програм 

комплексного відновлення регіонів, 

територіальних громад (їх частин) 

Грудень 2022  

1.2.

2. 

Методологічне забезпечення розроблення  

програм комплексного відновлення регіонів, 

територіальних громад (їх частин), проведення 

відповідного інформування та підготовки 

спеціалістів у регіонах та територіальних 

громадах. 

Грудень 2022  

Ціль 2.1. Забезпечено розроблення 100% програм комплексного відновлення регіонів/ територіальних 

громад/населених пунктів відповідно до цілей сталого розвитку. 

Ціль 2.2. Забезпечено оновлення 40% містобудівної документації на всіх рівнях відповідно до програм 

комплексного відновлення та інших стратегічних документів національного рівня щодо державних інтересів. 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1.

1. 

Забезпечення умов для методологічної 

підтримки та моніторингу розроблення та 

реалізації  програм комплексного відновлення 

регіонів, територіальних громад (їх частин) 

відповідно до цілей сталого розвитку: 

Червень 2023 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

людиноцентризм, раціональне просторове 

планування, стала міська мобільність, 

інклюзивність, енергоефективність, 

екологічність, створення «life-work balance» 

середовища тощо. 

 

 

 

 

 

 

2.1.

2. 

Розроблення програм комплексного відновлення 

регіонів/ територіальних громад/населених 

пунктів 

Грудень 2025 

 

 

 

 

 

2.1.

3. 

 Визначення необхідності 

створення/коригування містобудівної 

документації на державному та регіональному 

рівнях (схеми планування окремих частин 

України, схеми планування АРК та областей, 

районів) на основі програм комплексного 

відновлення регіонів 

Грудень 2023  

2.1.

4. 

Визначення необхідності створення/коригування 

містобудівної документації на місцевому рівні 

(комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад, генеральних 

Грудень 2025  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

планів населених пунктів, детальних планів 

територій). 

2.2.

1. 

Забезпечення створення/коригування 

містобудівної документації на державному та 

регіональному рівнях (схеми планування 

окремих частин України, схеми планування АРК 

та областей, районів) на основі програм 

комплексного відновлення регіонів (100%) 

Грудень 2025  

2.2.

2. 

Забезпечення створення/коригування 

містобудівної документації на місцевому рівні 

(комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад, генеральних 

планів населених пунктів, детальних планів 

територій). 

Грудень 2025  

Ціль 3.1 Забезпечено оновлення 100% стратегічних та програмних документів на всіх рівнях. 

Ціль 3.2. Забезпечено оновлення 100% містобудівної документації на всіх рівнях відповідно до програм 

комплексного відновлення та інших стратегічних документів національного рівня щодо державних інтересів 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1.

2. 

Забезпечення узгодження стратегічних та 

програмних документів на всіх рівнях з 

оновленою містобудівною документацією 

Грудень 2032 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

 

 

3.2.

1. 

 Забезпечення створення/коригування 

містобудівної документації на місцевому рівні 

(комплексних планів просторового розвитку 

територій територіальних громад, генеральних 

планів населених пунктів, детальних планів 

територій). 

Грудень 2032  

 

  



ПРОЕКТ 

 92 

 

 

 

 

 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Регулювання у будівництві». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 2.2. Недостатня прозорість та публічність здійснення містобудівної діяльності 

Мета 2.2. Забезпечення публічності та прозорості містобудівної документації та здійснення дозвільно-

реєстраційних процедур 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Створено нормативні та 

технічні передумови для 

впровадження 

містобудівного кадастру 

на державному рівні 

Здійснюється перегляд 

будівельних норм з метою 

застосування 

параметричного методу 

нормування 

 

 

 

Впроваджено 

інформаційну систему 

містобудівного кадастру 

на державному рівні, 

здійснено її інтеграцію з 

іншими кадастрами та 

реєстрами. 

Містобудівні умови та 

обмеження формуються 

автоматично 

програмними засобами 

містобудівного кадастру  

у формі витягу. 

Автоматизація реєстрації 

100% містобудівної 

документації та 

дозвільних процедур у 

єдиній системі 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

права на виконання 

будівельних робіт та 

прийняття закінчених 

будівництвом об’єктів в 

експлуатацію за 

допомогою програмних 

засобів ЄДЕССБ 

Побудовано ефективний 

державний містобудівний 

контроль та нагляд з 

залученням юридичних 

осіб приватного сектору 

до здійснення 

містобудівного контролю 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 року грудень 2025 року грудень 2027 року 

Ризики досягнення цілі Обмеженість фінансових 

ресурсів 

Обмеженість  фінансових 

ресурсів, недостатній 

кадровий потенціал на 

рівні територіальних 

громад 

Обмеженість фінансових 

ресурсів, недостатній 

кадровий потенціал на 

рівні територіальних 

громад, 

відсутність якісних 

вихідних даних для 

розроблення 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

містобудівної 

документації  

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Нормативно-правову базу 

оновлено (100%) 

Прийнято план перегляду 

будівельних норм з метою 

застосування 

параметричного методу 

нормування 

 

Наявна інтегрована 

система містобудівного 

кадастру на державному 

рівні. 

Отримання містобудівних 

умов та обмежень  у 

формі витягу.  

Автоматичні реєстрація 

права на виконання 

будівельних робіт та 

прийняття закінчених 

будівництвом об’єкт в 

експлуатацію за 

допомогою програмних 

засобів ЄДЕССБ 

Проведена реформа 

державного 

містобудівного контролю 

та нагляду   

Частка містобудівної 

документації (100%), 

частка дозвільних 

процедур (100%).  

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Уточнюється Уточнюється Уточнюється 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Просторове планування, 

цифровізація 

Просторове планування, 

цифровізація 

Просторове планування, 

цифровізація 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1.1. Створено нормативні та технічні передумови для впровадження містобудівного кадастру на державному 

рівні 

Ціль 1.2. Здійснюється перегляд будівельних норм з метою застосування параметричного методу нормування 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1.

1. 

Оновлення нормативно-правової бази щодо 

функціонування містобудівного кадастру на 

державному рівні та Єдиної державної 

електронної системи у сфері будівництва 

Листопад 2022  

1.1.

2 

Закупівля обладнання для технічного 

забезпечення містобудівного кадастру на 

державному рівні 

Грудень 2022  

1.2.

1 

Прийнято план перегляду будівельних норм з 

метою застосування параметричного методу 

нормування 

Серпень 2022  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 2.1. Впроваджено інформаційну систему містобудівного кадастру на державному рівні, здійснено її 

інтеграцію з іншими кадастрами та реєстрами 

Ціль 2.2. Містобудівні умови та обмеження формуються автоматично програмними засобами містобудівного 

кадастру у формі витягу.  Створення ефективного державного містобудівного контролю та нагляду з залученням 

юридичних осіб приватного сектору до здійснення містобудівного контролю. Автоматизація реєстрації права на 

виконання будівельних робіт та прийняття закінчений будівництвом об’єкт в експлуатацію за допомогою 

програмних засобів ЄДЕССБ. 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1.

1. 

Впровадження інформаційної системи 

містобудівного кадастру 

Грудень 2025  

2.1.

2  

Впровадження адресного реєстру і реєстру 

будівель та споруд 

Грудень 2024  

2.1.

3  

Автоматизація процесу надання дозвільно- 

реєстраційних послуг у будівництві на основі 

ЄДЕССБ 

Грудень 2024  

2.1.

4 

Інтеграція з іншими кадастрами та реєстрами Грудень 2025  

2.2.

1 

Проведення реформування сфери містобудівної 

діяльності 

Січень 2023  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2.2.

2 

Перехід від надання дозволу на виконання 

будівельних робіт до реєстрації права на 

виконання будівельних робіт  

Січень 2023  

2.2.

3 

 Автоматизація прийняття закінчених 

будівництвом об’єктів в експлуатацію 

Січень 2023  

Ціль 3.1. 100% містобудівної документації та дозвільних процедур у єдиній системі 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

 Завдання 3.1.1.  Оновлення містобудівної 

документації у цифровій формі та забезпечення 

відкритого доступу до неї 

Грудень 2032  

 

 

 

 

 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Регулювання у будівництві». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 2.3. Відсутнє управління життєвим циклом будівель 

Мета 2.3. Ефективне управління будівлями протягом їх життєвого циклу 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Створено нормативно-

правові та методологічні  

передумови для 

впровадження управління 

життєвим циклом 

будівель  

Створено організаційно- 

методичні підходи для 

інформаційного 

моделювання аналізу 

вартості життєвого циклу. 

Створено  бази даних 

щодо: орієнтовних цін на 

будівельну продукцію, 

роботи та послуги;  

експлуатаційних 

характеристик будівель та 

споруд.  

Створено організаційно- 

методичні підходи для 

управління будівлями під 

час експлуатації, 

розроблених на стадіях 

проектування та 

будівництва ВІМ-моделей 

 

Запроваджено  механізм 

ефективного  управління 

життєвим циклом 

будівель 

 

 

Термін виконання в межах 

етапу 

Грудень 2022 Грудень 2025 Грудень 2032 

Ризики досягнення цілі неприйняття відповідних 

законодавчих актів та 

нормативних документів; 

обмеженість фінансових 

ресурсів 

 

обмеженість фінансових 

ресурсів 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

безпекові ризики, що 

впливають на можливість 

діяльності в рамках 

діючого законодавства без 

необхідності зміни 

підходів; 

обмеженість фінансових 

ресурсів 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Прийняті законодавчі 

акти 

прийняті нормативні 

документи 

наявність 

загальнодоступних баз 

даних 

управління будівлями та 

спорудами, зокрема 

житлового та 

громадського 

призначення протягом їх 

життєвого циклу 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

- - - 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Цифровізація; Житло та 

цивільний захист 

Цифровізація; Житло та 

цивільний захист 

Цифровізація; Житло та 

цивільний захист 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1.1. Створено нормативно-правові та методологічні передумови для впровадження управління життєвим 

циклом будівель  

Ціль 1.2. Створено організаційно-методичні підходи для інформаційного моделювання аналізу вартості 

життєвого циклу будівель  

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1.

1. 

Оновлення нормативно-правової бази щодо 

управління  життєвим циклом будівель  

грудень 2022 року  

1.1.

2. 

Встановлення методики визначення та 

оцінювання вартості  життєвого циклу будівель  

грудень 2022 року  

1.2.

1. 

Розроблення класифікатора будівельної 

продукції 

грудень 2022 року  

1.2.

2. 

Встановленння методологічних підходів до 

викладення вимог у будівельних нормах щодо 

підтримання експлуатаційної придатності 

будівель 

грудень 2022 року  

Ціль 2.1. Створено  бази даних щодо: орієнтовних цін на будівельну продукцію, роботи та послуги; 

експлуатаційних характеристик будівель 

Ціль 2.2. Створено організаційно-методичні підходи для управління будівлями під час експлуатації, розроблених 

на стадіях проектування та будівництва ВІМ-моделей 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2.1.

1 

Розроблення організаційного механізму 

формування баз даних щодо орієнтовних цін на 

будівельну продукцію, роботи та послуги 

учасниками ринку на добровільній основі  

грудень 2025 року  

2.1.

2. 

Розроблення організаційного механізму 

формування баз даних щодо  експлуатаційних 

характеристик будівель учасниками ринку 

грудень 2025 року  

2.2.

1 

Встановлення методологічних підходів до 

формування експлуатаційних регламентів 

будівель  

грудень 2025 року  

2.2.

2. 

Формування бази даних об’єктів-аналогів грудень 2025 року  

2.2.

3 

Створення та наповнення державної електронної 

системи що може накопичувати, зберігати та 

обробляти інформацію про експлуатаційні 

характеристики будівель. 

 

грудень 2025 року  

Ціль 3.1. Запроваджено  механізм ефективного  управління життєвим циклом будівель 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

 Реалізація пілотних проектів будівництва з 

використанням ВІМ-технологій 
грудень 2032 року  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

 Реалізація пілотних проектів з експлуатації  

будівель, зокрема житлового та громадського 

призначення, із застосуванням ВІМ-технологій 

грудень 2032 року  

 

 

 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Регулювання у будівництві». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 2.4. Технічна неготовність  системи оцінки відповідності у сфері будівництва  вимогам ЄС. 

Мета 2.4. Впровадження європейських правил оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції, 

яку здійснюють призначені органи з оцінки відповідності. Практична імплементація Регламенту (ЄС) 305/2011 

Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови надання на ринку 

будівельної продукції та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Створено інфраструктуру  

для оцінки відповідності 

будівельної продукції 

вимогам Регламенту (ЄС) 

305/2011  

Система оцінки 

відповідності у сфері 

будівництва в Україні на 

100% відповідає вимогам 

ЄС 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 року грудень 2025 року  

Ризики досягнення цілі Недостатність персоналу 

Недостатність наявного 

обладнання для 

проведення випробувань 

для оцінки та перевірки 

стабільності показників 

будівельної продукції 

Незавершеність 

військового конфлікту 

Обмежений фінансовий 

ресурс 

Недостатність 

кваліфікованого 

персоналу 

Недостатність наявного 

обладнання для 

проведення випробувань 

для оцінки та перевірки 

стабільності показників 

будівельної продукції 

 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Кількість категорій 

будівельної продукції 

щодо якої можливе 

проведення випробувань 

для оцінки та перевірки 

стабільності показників 

будівельної продукції  

Взаємовизнання 

результатів оцінки та 

перевірки стабільності 

показників будівельної 

продукції Україною та 

країнами-членами ЄС 

 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

 - - 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 
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2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1. Створено інфраструктуру для оцінки відповідності будівельної продукції вимогам Регламенту (ЄС) 

№305/2011 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1. Формування експертного середовища, 

необхідного для акредитації нових та 

переакредитації існуючих органів з оцінки та 

перевірки стабільності показників будівельної 

продукції: призначення експертів та аудиторів з 

акредитації органів оцінки відповідності  

серпень 2022 року  

1.2. Акредитація органів з оцінки відповідності 

відповідності для виконання як третьою 

стороною завдань у процесі оцінки та перевірки 

стабільності показників будівельної продукції  

грудень 2022 року  

Ціль 2. Система оцінки відповідності у сфері будівництва в Україні на 100% відповідає вимогам ЄС 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1. Призначення органів з оцінки відповідності 

відповідності для виконання як третьою 

лютий 2023 року  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1. Створено інфраструктуру для оцінки відповідності будівельної продукції вимогам Регламенту (ЄС) 

№305/2011 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1. Формування експертного середовища, 

необхідного для акредитації нових та 

переакредитації існуючих органів з оцінки та 

перевірки стабільності показників будівельної 

продукції: призначення експертів та аудиторів з 

акредитації органів оцінки відповідності  

серпень 2022 року  

1.2. Акредитація органів з оцінки відповідності 

відповідності для виконання як третьою 

стороною завдань у процесі оцінки та перевірки 

стабільності показників будівельної продукції  

грудень 2022 року  

стороною завдань у процесі оцінки та перевірки 

стабільності показників будівельної продукції   

2.  Створення умов для  пільгового кредитування 

суб’єктів господарювання для облаштування 

випробувальних лабораторій необхідною 

технікою та устаткуванням  

травень 2024 року  
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ПРОЕКТ 

 107 

 

 

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Інфраструктура систем життєзабезпечення». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 2.5. Відсутня система поводження з відходами руйнування, будівництва і знесення   

Мета 2.5. Запровадження системи сталого поводження з відходами будівництва і знесення 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Встановити Порядок 

поводження з відходами, 

що утворились у зв’язку з 

пошкодженням будівель 

та споруд внаслідок 

бойових дій, 

терористичних актів, 

диверсій або проведенням 

робіт з ліквідації їх 

наслідків. 

Зібрати дані по обсягам 

утворення відходів 

будівництва і знесення у 

2022 році за регіонами.  

Здійснити сортування 

відходів від руйнування 

(провести сортування не 

менше 30% відходів від 

руйнування на утворених 

місцях тимчасового 

зберігання). Переробити 

та утилізувати 20% 

утворених відходів 

будівництва і знесення 

Переробити та 

утилізувати 60% відходів 

будівництва і знесення.  

 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 року  грудень 2025 року грудень 2032 року 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі Продовження воєнних дій, 

обмежений доступ до 

постраждалих територій. 

Обмеженість фінансових 

та технічних ресурсів, 

недосконалість 

нормативно-правової 

бази,  безпекові 

обмеження. 

Обмеженість фінансових 

та технічних ресурсів, 

недосконалість 

нормативно-правової 

бази. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

1.Постанова КМУ. 

2.База даних по обсягам 

утворення відходів 

будівництва та знесення 

по регіонам. 

1. Кількість 

перероблених та 

утилізованих 

відходів 

будівництва та 

знесення. 

2. Кількість 

побудованих 

об’єктів 

інфраструктури. 

1.Кількість 

перероблених та 

утилізованих відходів. 

2.Кількість побудованих 

об’єктів інфраструктури. 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Потребує додаткових 

розрахунків 

Потребує додаткових 

розрахунків 

Потребує додаткових 

розрахунків 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Екологічна безпека 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Екологічна безпека 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Екологічна безпека 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

 

 



ПРОЕКТ 

 109 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

Ціль 1. Створено нормативно-правові та методологічні передумови для  поводження з відходами руйнування, 

будівництва і знесення 

1.1. Розробити Порядок поводження з відходами, що 

утворились у зв’язку з пошкодженням будівель 

та споруд внаслідок бойових дій, терористичних 

актів, диверсій або проведенням робіт з 

ліквідації їх наслідків 

серпень 2022  

1.2 Розробити звітну форму про обсяги утворення 

будівництва і знесення. 

грудень 2022  

Ціль 2. Здійснити сортування відходів від руйнування (провести сортування не менше 30% відходів від руйнування 

на утворених місцях тимчасового зберігання). Переробити та утилізувати 20% утворених відходів будівництва і 

знесення 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1. Закупити  засоби поводження з відходами 

будівництва і знесення  (контейнери, 

навантажувачі, екскаватори, сміттєвози). 

грудень 2025  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2.2. Побудувати об’єкти поводження з відходами 

будівництва і знесення (місця тимчасового 

зберігання, дробильні та сортувальні 

установки/лінії, полігони). 

грудень 2025 - 

2.3. Розробити настанову щодо повторного 

використання відходів будівництва і знесення та 

систему гарантування якості. 

грудень 2023 - 

2.4. Розробити настанову щодо  поводження з 

відходами для будівель і споруд, що будують, 

ремонтують, реконструюють, реставрують, 

розбирають, зносять на етапі підготовки 

проектної документації. 

грудень 2024 - 

2.5. Розробити керівництво щодо проведення аудиту 

відходів перед знесенням та реконструкцією 

будівель 

грудень 2024 - 

Ціль 3. Переробити та утилізувати  60% відходів будівництва і знесення.  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1. Побудувати об’єкти поводження з відходами 

будівництва і знесення (місця тимчасового 

грудень 2032 - 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

зберігання, дробильні та сортувальні 

установки/лінії, полігони). 

3.2. Впровадити плани управління відходами 

будівництва і знесення для будівельних 

майданчиків. 

грудень 2032 - 
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ІІІ. Житло, енергоефективність, цивільний захист 

 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Житло, 

енергоефективність, цивільний захист». 

1.1. Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

 

Житло 

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації постраждало близько 25% території України, деякі міста та 

селища зруйновані повністю.  

Станом на 14.06.22 зруйновано/пошкоджено 12900 багатоквартирних будинки (~13,5 млн м²), 107707 

приватних будинки (~1,9 млн м²). 

За даними Управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об’єднаних Націй (УВКБ ООН), 

лише за перші півтора місяця від початку гарячої фази нинішньої  російсько-української війни свої домівки 

залишили 11,4 млн українців. Станом на 07 червня 2022 року лише в Європі зареєстровано 4 816 923 біженців з 

України, а всього залишило межі країни 5,5 млн. осіб. Більшість із них поїхали до Польщі – понад 3 млн. людей. 

За останніми даними, до Румунії виїхали понад 817 тис. осіб, до Угорщини – майже 520 тис., до Молдови – понад 

443 тис., до Словаччини – майже 372 тис. 
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Згідно з оцінкою Міжнародної організації з міграції ООН (МОМ), ще 7,7 млн громадян України вважаються 

внутрішньо переміщеними особами (ВПО), тобто вони залишились у країні, але мусили виїхати з власного 

будинку. 

Управління багатоквартирними будинками 

В Україні нараховується 180 тис багатоквартирних будинків, в т.ч. зруйнованих/пошкоджених 12.900 

багатоквартирних будинки (~13,5 млн кв.м.). В них створено більше 36 тис ОСББ (20%). Законопроектом 7198 

об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-

будівельні (житлові) кооперативи визначені суб’єктами отримання компенсації для відновлення технічного стану 

спільного майна багатоквартирних будинків. В даному випадку багатоквартирні будинки, співвласники яких не 

визначились з формою управління або управителя яким не було призначено ОМС, знаходяться поза межею уваги 

законодавства, в т.ч. в частині відновлення. 

Цивільний захист 

Як засвідчили перші місяці широкомасштабної війни, можливості наявної в Україні системи цивільного захисту 

щодо убезпечення цивільного населення є вкрай обмеженими. Переважна більшість укриттів, розташованих у 

населених пунктах можна класифікувати як найпростіші укриття, тобто цокольні або підвальні приміщення, інші 

споруди підземного простору, в яких можливе тимчасове перебування людей з метою зниження комбінованого 

ураження від небезпечних чинників, а також від дії засобів ураження (підвали, паркінги, тунелі тощо). Значна 

частина таких укриттів не обладнана евакуаційними виходами, не має доступу до систем водопостачання та 

водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування. Відповідно, існуюча система цивільного 

захисту не в змозі повною мірою забезпечити захист фізичних осіб від ризиків, пов’язаних з бойовими діями. 

Зважаючи на це є потреба у терміновому розгортанні в Україні мережі захисних споруд цивільного захисту, 

спроможних забезпечити, або принаймні суттєво підвищити рівень безпеки громадян від воєнних злочинів. 
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Енергоефективність 

Надмірне і нераціональне використання палива і енергії є одними з ключових викликів для України. Це пов’язано 

з безпосереднім впливом війни на макроекономічну ситуацію, так і енергетичними загрозами внаслідок високої 

імпортозалежністю країни, в більшій мірі від викопних видів палива російського походження. За даними 

національного оператора газотранспортної системи імпорт природного газу в різні періоди складав 30-40% від 

потреб України. Крім того, зберігається високий рівень загрози руйнування системоутворюючих об’єктів 

забезпечення населених пунктів паливом і енергією. Разом з тим, значне використання викопного палива є 

основним чинником виникнення кліматичних загроз (деградації ґрунтів і водних ресурсів, ландшафтних пожеж та 

інших екстремальних природних явищ) як для людей безпосередньо, так і для економіки України в цілому. 

Таким чином, скорочення енерговитрат і відповідне довгострокове планування сталого енергетичного розвитку на 

державному і місцевому рівнях є одним з першочергових завдань для втілення структурної енергетичної 

трансформації громад, регіонів та країни в цілому. 

Стратегія енергетичної безпеки визначає, що високий рівень залежності України від зовнішнього постачання 

окремих видів енергоресурсів формує ризики порушення не тільки сталого функціонування окремих суб’єктів і 

систем енергопостачання країни, але і загрожує національній безпеці. Природний газ залишається основним 

джерелом теплової енергії для забезпечення потреб в опаленні житлових і громадських будівель. Для цілей 

централізованого теплопостачання у 2019 році використано 5,8 млрд м³ газу, забезпечивши опалення для близько 

43% домогосподарств та громадських будівель. Інші 8,5 млрд м³ газу було спожито населенням безпосередньо в 

індивідуальних та багатоквартирних житлових будинках. Загалом, в Україні на енергоспоживання у будівлях 

припадає близько 40% кінцевої енергії, зокрема 31,7% на сектор житлових будинків. Понад 80% будівель 

збудовані в Україні до 1991 року та не відповідають сучасним вимогам з енергоефективності. Середній питомий 

показник енергоспоживання будівлями становить близько 194 кВт⋅год/м², перевищуючи відповідні показники 
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європейських країн на 30-50%. Більша частина тепла в будівлях втрачається через огороджувальні конструкції, що 

мають низькі теплоізоляційні характеристики, а також через застарілість, зношеність інженерних систем та 

неефективність їх використання. 

В період 2008-2016 рр. у країнах ЄС обсяг енергоспоживання в будівлях постійно зменшувався, зокрема за рахунок 

підвищення енергоефективності. В 2021 році Європейська комісія поставила за ціль збільшити щонайменше у 2 

рази темпи реновації будівель або до 3% щороку. Темпи термомодернізації будівель в Україні набагато нижчі за 

поточний показник в ЄС. В переважній більшості, енергоефективні заходи мають фрагментарний характер і не 

забезпечують відповідності будівель чинним мінімальним вимогам з енергоефективності. Разом з тим, має місце 

невідповідність національних вимог як новим викликам щодо енергетичної безпеки та загальній макроекономічній 

ситуації внаслідок російської агресії (збройної та гібридної), так і загальноєвропейським трендам. З урахуванням 

масштабів руйнувань, відбудова пошкоджених будівель і подальше будівництво нових будівель повинно 

здійснюватися щонайменше у відповідності до нових європейських стандартів енергоефективного будівництва. 

Ключові виклики  

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Руйнування/пошкодження житла внаслідок збройної агресії РФ проти 

України 

● Велика кількість ВПО, які потребують тимчасового забезпечення 

житлом 

● Відсутність наявного і вільного житлового фонду для тимчасового 

забезпечення житлом 

● Фізична зношеність житлового фонду 

● Недостатня кількість захисних споруд цивільного захисту для 

укриття максимальної кількості населення 

● Недостатня кількість спеціального устаткування, необхідного  для 

обладнання захисних споруд цивільного захисту. 

● Відсутність актуалізованої містобудівної документації, що враховує 

вимоги щодо розташування споруд цивільного захисту. 

● Низька енергетична безпека і стійкість населених пунктів, високий 

рівень вразливості систем життєзабезпечення; 
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● Відсутні достовірні та вичерпні вихідні дані для планування розвитку 

міст та ефективного планування бюджетних витрат; 

● Високий рівень енергетичної бідності. 

● Значна залежність опалення від природного газу; 

● Зростання вартості енергоносіїв із одночасним зниженням рівня 

достатку населення як результат агресії проти України. Чутливість 

населення до зміни вартості енергоносіїв. 

● Загроза перебоїв постачання паливно-енергетичних ресурсів для 

потреб опалення; 

● Велика кількість будівель, які потребують значного підвищення 

енергоефективності 

Ключові можливості 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Модернізація застарілого житлового фонду 

● Будівництво сучасного житла 

● Наповнення житлового фонду соціального та тимчасового 

призначення 

● Утримання багатоквартирних будинків у належному стані 

● Встановлення нових підходів до цивільного захисту населення 

● Сталий енергетичний розвиток громад та декарбонізація місцевої 

інфраструктури; 

● Підвищення безпечності та якості життя, подолання енергетичної 

бідності; 

● Скорочення витрат на енергоносії; 

● Покращення інвестиційної привабливості громад. 

● Зниження енергетичної залежності держави від імпортного 

природного газу (сектор будівель займає до 40% кінцевого 

енергоспоживання), декарбонізація сектору будівель; 
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● Покращення технічного стану будівель, продовження строку їх  

експлуатації на 25-50 років, поліпшення зовнішнього вигляду 

будівель; 

● Поліпшення умов проживання/перебування  людей в 

будівлях(тепловий комфорт та якість повітря), покращення здоров’я 

населення; 

● Впровадження сучасних технологій термомодернізації будівель 

Ключові обмеження 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Незавершеність військового конфлікту: продовження ведення бойових дій, 

перебування частини території України під окупацією, висока вірогідність 

повторних руйнувань на неокупованих територіях, невизначеність рівня 

безпекових ризиків в середньостроковій перспективі. 

● Недостатній рівень актуальності та консолідації вихідних даних. 

● Дефіцит кваліфікованих кадрів для розроблення містобудівної документації 

у значних обсягах і у швидких темпах 

● Обмеженість фінансових ресурсів. 

● Необхідність реалізації заходів з відновлення інфраструктури та житлового 

фонду у найкоротші терміни. 

● Відсутня пріоритезація відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури 

та житлового фонду 

● Низька спроможність громадян та ОМС в управлінні житловим фондом 

● Обов’язковість експертизи проектів будівництва щодо дотримання 

нормативів з питань інженерно-технічних заходів набуде чинності у квітні 

2023 року;  

● Великий обсяг містобудівної документації, що потребує внесення змін в 

частині інженерно-технічних заходів цивільного захисту; 
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● Недостатня кількість кваліфікованих кадрів для розроблення містобудівної 

документації у значних обсягах і у швидких темпах 

● Обмежена кількість устаткування (фільтро-вентиляційне, противибухові 

пристрої, захисно-герметичні двері, ворота і ставні тощо) 

● Висока вартість енергоефективних матеріалів та обладнання 

● Низька спроможність вітчизняної промисловості енергоефективного 

обладнання 

 

 

 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 3.1. У громадян зруйноване та пошкоджене житло внаслідок збройної агресії РФ проти України 

Мета 3.1. Відновити житловий стан пошкодженого житла і забезпечити компенсацію у разі недоцільності відновлення 

житла (значні пошкодження, руйнування, тощо) 

Ціль яку необхідно досягти для 

вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Відновлено 10% 

пошкодженого житлового 

фонду  

50% громадян 

забезпечені компенсацією 

за 

пошкоджене/зруйноване 

житло   

100% громадян 

забезпечені компенсацію за 

пошкоджене/зруйноване 

житло 

Термін виконання в межах 

етапу 

31.12.2022 31.12.2025 31.12.2032 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі продовження 

ведення бойових дій та 

інші безпекові ризики і 

неможливість проведення 

оцінки пошкодженого чи 

зруйнованого житла; 

відсутність 

фінансових механізмів та 

ресурсів; 

дефіцит 

будівельних матеріалів 

відсутність 

необхідної кількості та 

працівників; 

відсутність доступу 

до квартир (відсутність 

співвласників БКБ); 

відсутність систем 

електро-, водо-, газо-, 

теплопостачання, 

каналізації, вентиляції; 

продовження 

ведення бойових дій та 

інші безпекові ризики; 

відсутність 

фінансових механізмів та 

ресурсів; 

дефіцит 

будівельних матеріалів 

відсутність 

необхідної кількості 

працівників; 

відсутність доступу 

до квартир  та/або 

співвласників БКБ  

відсутність систем 

електро-, водо-, газо-, 

теплопостачання, 

каналізації, вентиляції; 

відсутність фінансових 

ресурсів 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

кількість людей, які 

повернулися у місце  

проживання; 

кількість житла, яке 

вдалося відремонтувати; 

відсоток 

пошкодженого житла, 

який вдалося 

відремонтувати; 

відсоток 

відновленого житла від 

визначеної потреби на 

початку реалізації Плану 

відновлення 

та/або темпи 

здійснення будівельних, 

ремонтних робіт; 

оснащення 

нежитлових приміщень 

системами електро-, 

водо-, газо-, 

теплопостачання, 

каналізацією, 

вентиляцією для 

переведення їх у 

житловий фонд; 

%  від 

пошкодженого житла, яке 

повністю відновлене та 

придатне для проживання 

(у од.); 

площа  житлового 

фонду, що з’явилася 

внаслідок реконструкції, 

модернізації, будівництва 

житла, переобладнання 

нежитлових приміщень у 

житлові (кв.м); 

% від кількості 

власників, яким 

здійснили компенсацію за 

пошкоджене/зруйноване 

внаслідок збройної агресії 

(ос.). 

площа  житлового 

фонду, що з’явилася 

внаслідок реконструкції, 

модернізації, будівництва 

житла, переобладнання 

нежитлових приміщень у 

житлові (кв.м); 

% від кількості 

власників, яким здійснили 

компенсацію за 

пошкоджене/зруйноване 

внаслідок збройної агресії 

(ос.). 
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  Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

2 млрд грн 573,27 млрд грн 752,08 млрд грн 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

(крос-секторальне 

завдання РГ Аудит 

збитків: створення бази 

даних зруйнованого та 

пошкодженого майна) 

 

РГ відновлення 

інфраструктури 

 

РГ відновлення та 

розвитку економіки 

 

(крос-секторальне 

завдання РГ Аудит 

збитків: створення бази 

даних зруйнованого та 

пошкодженого майна) 

 

РГ відновлення 

інфраструктури 

 

РГ відновлення та 

розвитку економіки 

(крос-секторальне 

завдання РГ Аудит збитків: 

створення бази даних 

зруйнованого та 

пошкодженого майна) 

 

РГ відновлення 

інфраструктури 

 

РГ відновлення та 

розвитку економіки 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. Відновлено 10% пошкодженого житлового фонду 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

1 Проведення обстеження   пошкодженого 

житлового фонду (зовні та зсередини) та оцінка 

збитків  

30 вересня 2022 

року 

безпековий фактор - продовження 

бойових дій; 

наявність джерел фінансування для 

проведення обстежень та оцінки; 

відсутність доступу до приміщення 

(проведення розмінування, 

наявність завалів, відсутність 

власників, тощо); 

кроссекторальні питання: аудит 

збитків 

2 Проведення ремонтних робіт будинків, що 

зазнали легких пошкоджень (дах, вікна, 

підключення до комунікацій). 

31 грудня 2022 

року 

безпековий фактор - продовження 

бойових дій; 

необхідність визначення джерела 

фінансування проведення 

обстежень та оцінки; 

відсутність доступу до приміщення 

(проведення розмінування, 

наявність завалів, відсутність 

власників, тощо); 

залежить від відновлення та 

модернізації систем 

життєзабезпечення; 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

відсутність документів на житло  

(для підтвердження права 

власності); 

недостатня кількість робітників та 

матеріалів;  

Ціль. 50% громадян забезпечені компенсацію за пошкоджене/зруйноване житло 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Затвердження комплексного компенсаторного 

механізму для пошкодженого/зруйнованого 

житла 

січень 2023 року залежить від 1) типу майна; 2) рівня 

пошкоджень; 3) намірів 

постраждалих осіб; 4) наявних 

фінансових ресурсів 

5) наявності національного реєстру 

порушених майнових прав, 

пошкодженого майна (обсяг 

збитків) 

2 Проведено  обстеження 100%   пошкодженого 

житлового фонду (зовні та зсередини) та оцінка 

збитків 

31.12.2025 залежить від методики оцінки 

збитків;  

нормативні документи щодо 

проведення обстеження;  

відсутність документів на житло  

(для підтвердження права 

власності); 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

відсутність доступу до приміщення 

(проведення розмінування, 

наявність завалів, відсутність 

власників, тощо); 

недостатня кількість експертів, що 

здійснюють обстеження;  

джерело фінансування проведення 

обстежень та оцінки 

безпековий фактор - продовження 

бойових дій 

3 Визначено перелік житлових приміщень, які 

підлягають відновленню з одночасним 

визначенням житлових потреб та черговість їх 

відновлення  

31.12.2025 залежить від проведення 

обстеження 

відсутність документів на житло  

(для підтвердження права 

власності); 

безпековий фактор - продовження 

бойових дій 

4 Надання компенсації в формі: 

- відновлення житлового стану будинків 

шляхом проведення капітального ремонту, 

реконструкції; 

- будівництво житла; 

- купівля квартир/будинків, у т.ч. викуп у 

забудовників у вже введених в 

31.12.2025 механізм та джерела фінансування 

робіт з відновлення 

відновлення та модернізація систем 

життєзабезпечення; 

недостатня кількість робітників та 

матеріалів;  

безпековий фактор - продовження 

бойових дій 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

експлуатацію об'єктах та передача їх у 

власність; 

 

співвідношення потреби та 

пропозиції (зокрема залежно від 

територій) 

наявність достатнього фінансового 

ресурсу у держави 

наявність правовстановлюючих 

документів на житло у 

постраждалих осіб 

спроможність органів державної 

влади та місцевого самоврядування 

імплементувати компенсаторні 

механізми 

наявність розробленого та 

прийнятого пакету нормативно-

правових актів, необхідних для 

імплементації компенсаторних 

механізмів 

Ціль. 100% громадян отримали компенсацію за пошкоджене/зруйноване житло 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

 Надання компенсації в формі: 

- відновлення житлового стану будинків 

шляхом проведення капітального ремонту, 

реконструкції; 

- будівництво житла; 

 відновлення та модернізація систем 

життєзабезпечення; 

недостатня кількість робітників та 

матеріалів;  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

- купівля квартир/будинків, у т.ч. викуп у 

забудовників у вже введених в 

експлуатацію об'єктах та передача їх у 

власність; 

 

безпековий фактор - продовження 

бойових дій 

співвідношення потреби та 

пропозиції (зокрема залежно від 

територій) 

наявність достатнього фінансового 

ресурсу у держави 

наявність правовстановлюючих 

документів на житло у 

постраждалих осіб 

спроможність органів державної 

влади та місцевого самоврядування 

імплементувати компенсаторні 

механізми 

наявність розробленого та 

прийнятого пакету нормативно-

правових актів, необхідних для 

імплементації компенсаторних 

механізмів 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 3.2. У частини громадян відсутнє житло та ресурси для його забезпечення. 

Мета 3.2. Забезпечити житлом ВПО та осіб, житло яких було пошкоджене/зруйноване внаслідок збройної агресії 

РФ проти України 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному етапі 

100% громадяни, які 

потребують тимчасового 

забезпечення житлом, 

розміщені у місцях для 

тимчасового проживання  

50% громадян 

забезпечені житловими 

приміщення (компенсація 

оренди, збільшення 

фондів житла для 

тимчасового проживання 

та соціального 

призначення та інших 

інструментів тимчасового 

користування) 

100% громадян  

забезпечені житлом 

(розвинений ринок та 

багато інструментів по 

забезпеченню житлом) 

Термін виконання в 

межах етапу 

31.12.2022 31.12.2025 31.12.2032 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Ризики досягнення цілі продовження 

ведення бойових та інші 

безпекові ризики; 

 

збільшення 

кількості осіб, що 

потребують тимчасового 

житла; 

 

відсутність 

будівельних матеріалів та 

працівників; 

 

відсутність 

фінансових ресурсів; 

неефективна 

організація роботи ОМС; 

продовження 

ведення бойових та інші 

безпекові ризики; 

 

збільшення 

кількості осіб, що 

потребують тимчасового 

житла; 

 

відсутність 

будівельних матеріалів та 

працівників; 

 

відсутність 

фінансових ресурсів; 

неефективна 

організація роботи ОМС; 

відсутність 

фінансових ресурсів; 

неефективна 

організація роботи ОМС; 

низька 

платоспроможність 

громадян для придбання 

житла через фінансовий 

лізинг, оренду з викупом, 

участь в житлових 

програмах (іпотечне 

кредитування та ін);  

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

кількість ВПО та 

осіб у яких 

зруйноване/пошкоджене 

житло, мають місце 

тимчасового проживання 

та житла у користуванні 

 

кількість громадян, 

які забезпечені 

житловими приміщення з 

фондів житла для 

тимчасового проживання 

та соціального 

призначення 

 

кількість громадян, 

які отримали житло у 

власність  

 

кількість житлових 

приміщень у фонді 

житла у фонді житла для 

тимчасового 

призначення 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

кількість житлових 

приміщень у фонді житла 

у фонді житла для 

тимчасового призначення 

 

кількість житлових 

приміщень у фонді житла 

соціального призначення 

 

кількість житлових 

приміщень у фонді 

житла соціального 

призначення 

 

кількість громадян, 

які орендують житло 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення цілі 

895 млн грн 30,18 млрд грн 574,7 млрд грн 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ аудиту збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

 

РГ відновлення та 

розвитку економіки 

 

РГ будівництва, 

містобудування, 

модернізації міст та 

регіонів 

 

РГ відновлення та 

розбудови 

інфраструктури; 

РГ аудиту збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

 

РГ відновлення та 

розвитку економіки 

 

РГ будівництва, 

містобудування, 

модернізації міст та 

регіонів 

 

РГ відновлення та 

розбудови 

інфраструктури; 

РГ аудиту збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

 

РГ відновлення та 

розвитку економіки 

 

РГ будівництва, 

містобудування, 

модернізації міст та 

регіонів 

 

РГ відновлення та 

розбудови 

інфраструктури; 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

   

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. 100% громадяни, які потребують тимчасового забезпечення житлом, розміщені у місцях для тимчасового 

проживання 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Визначено потребу в обсягах житла для 

тимчасового проживання/перебування ВПО та   

осіб, житло яких пошкоджено/зруйновано  

31 грудня 2022 

грудня 

вдосконалення інформаційної бази 

даних ВПО; 

продовження ведення бойових та 

інші безпекові ризики; 

 

2 Облаштовано приміщення для тимчасового 

проживання/перебування (будівлі культурно-

соціальної та адміністративної сфери, модульні 

31 грудня 2022 

грудня 

продовження ведення бойових та 

інші безпекові ризики; 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

будинки та інші збірні або пересувні 

конструкції).  

збільшення кількості осіб, що 

потребують тимчасового житла; 

наявність будівель та придатність 

приміщень для облаштування; 

необхідність зміни цільового 

призначення будівель (переведення 

в житловий фонд) 

джерела фінансування для 

облаштування, придбання модулів, 

оплати за спожиті енергоресурси; 

встановлення та облаштування 

місць тимчасового проживання з 

урахуванням критеріїв (соціальна 

інфраструктура, робочі місця, 

транспортне сполучення, тощо) 

забезпечення підключення до 

систем життєзабезпечення; 

3 Запроваджено фінансові механізми спрямовані 

на підтримку оренди вразливим категоріям 

громадян ВПО та   осіб, житло яких 

пошкоджено/зруйновано 

31 грудня 2022 

року 

збільшення кількості осіб, що 

потребують тимчасового житла; 

наявність джерел фінансування  

4 Запроваджено нові інструменти по 

інформуванню про наявні приміщення для 

тимчасового проживання (через веб-ресурси, 

01 липня 2022 року наявність мобільного зв'язку 

(покриття, якість зв'язку); 

удосконалення та створення 

застосунків;  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

телеграм-канали та інші канали комунікації, 

інформації) 

 

 

 

 

5 Запроваджено нові інструменти стимулювання 

використання порожнього житла для 

використання, зокрема, через здачу в оренду (за 

допомогою удосконалення оподаткування 

нерухомості) 

31 грудня 2022 

 

необхідна зміна податкового 

законодаства 

 

6 Програма розвитку спроможності 

муніципалітету отримувати та опрацьовувати 

міжнародні кредити для будівництва 

некомерційного житла. 

31 грудня 2022 Інституційні партнерства та 

виділені управлінські ресурси 

Ціль. 50% громадян забезпечені житловими приміщення (компенсація оренди, збільшення фондів житла для 

тимчасового проживання та соціального призначення та інших інструментів тимчасового користування) 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 Проведено інвентаризацію житлових приміщень 

та визначено їх перелік для комплектування 

фондів житла для тимчасового проживання та 

соціального призначення. Припинення процесів 

приватизації державного житла. 

 

30 січня 2023 року продовження ведення бойових та 

інші безпекові ризики; 

збільшення кількості осіб, що 

потребують тимчасового житла; 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2 Визначено потребу в обсягах житла для 

формування фондів житла для тимчасового 

проживання та соціального призначення 

 

31 грудня 2023 

року 

вдосконалення інформаційної бази 

даних ВПО; 

продовження ведення бойових та 

інші безпекові ризики;  

із урахуванням запровадження 

методики оцінки індексу 

доступності житла; 

3 Запроваджено нові (удосконалено діючі) 

механізми наповнення відповідних фондів та 

механізми їх використання, зокрема наповнення 

житлових фондів шляхом: 

- викуп житла; 

- переобладнання нежитлових приміщень у 

житлові; 

- безхазяйні приміщення; відумерла 

спадщина; 

- стимулювання оформлення наявної 

нерухомості та здача її в оренду 

- зміна цільового призначення; 

- неприбуткова оренда, тощо 

31 грудня 2025 

року 

відсутність фінансових ресурсів; 

недостатня пропозиція 

 

4 Спрощено механізм виділення земельних 

ділянок та отримання дозволів на будівництва, 

для будівництва соціального та, кооперативного 

житла, житла для  тимчасового, проживання 

ВПО та неприбуткової оренди житла. 

червень 2024 року ведення бойових та інші безпекові 

ризики; 

відсутність фінансових ресурсів; 

організаційні чинники; 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

кризові чинники в галузі 

будівництва 

5 Змінено підхід до державної черги на житло в 

напрямку більш конкретних списків соціальних і 

житлових потреб, диверсифікація оцінки 

житлових потреб та оцінки муніципалітетами. 

червень 2024 року організаційні фактори; 

інституційна спроможність; 

 

Ціль. 100% громадян  забезпечені житлом (розвинений ринок та багато інструментів по забезпеченню житлом) 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

1 Відхід від закладених засад та логіки радянських 

часів підходів до  реалізації права громадян на 

житло, зокрема шляхом завершення приватизації 

30 січня 2025 року соціальне напруження; 

неефективна організація роботи 

ОМС; 

2 Прийнято нові місцеві та регіональні програми 

реалізації житлових прав громадян, державне 

фінансування перенаправлено на муніципальні 

житлові компанії, а не на фізичних осіб 

 

грудень 2026 року ведення бойових та інші безпекові 

ризики; 

відсутність фінансових ресурсів; 

неефективна організація роботи 

ОМС; 

3 Удосконалено механізми забезпечення житлом 

деяких категорій громадян, які мають право на 

державну підтримку, в т.ч. державних житлових 

програм 

грудень 2026 року обмеженість фінансових ресурсів 

для формування державних 

програм; 

залежність від міграційної 

політики; 

рівень доходів громадян. 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

4 Інтеграція різноманітності житла, параметр 

соціальної інтеграції в положення про 

просторове зонування та нормативну базу 

просторового планування 

 

грудень 2028 року організаційні чинники; обмеженість 

фінансових ресурсів  

5 Створено стабільні та життєздатні неприбуткові 

муніципальні житлові фонди та/або 

муніципальні житлові підприємства у міських 

громадах України з ефективними та стійкими 

економічними бюджетами 

 

грудень 2026 року організаційні чинники; обмеженість 

фінансових ресурсів  

6 Запроваджено нові інструменти стимулювання 

використання вільних земель під житлову 

забудову, зокрема шляхом оренди (шляхом 

удосконалення оцінки та оподаткування землі). 

січень 2032 року організаційні чинники; 

7 Запроваджено інструменти та механізми захисту 

прав інвесторів житла (або на первинному ринку 

нерухомості) 

січень 2023 року організаційні чинники; 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 3.3. Утримання та обслуговування багатоквартирних будинків здійснюється не ефективно 

Мета 3.3. Утримання та обслуговування житлових будинків здійснюється в повному обсязі 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Співвласників БКБ 

мають доступ до 

управління БКБ, зокрема 

шляхом використання 

електронних інструментів  

У 70% БКБ 

здійснюється ефективне 

управління та 

обслуговування будинків, 

що забезпечує належний 

технічний стан будинків, 

відповідно до основних 

вимог безпеки 

100% 

співвласників БКБ має 

доступ до інструментів 

ефективного управління 

(організаційні, фінансові, 

інформаційні, 

методологічні тощо), у 

50% БКБ здійснено 

капітальні ремонти 

Термін виконання в межах 

етапу 

31.12.2022 31.12.2025 31.12.2032 

Ризики досягнення цілі неприйняття 

відповідних законодавчих 

актів; 

безпекові ризики, 

що впливають на 

можливість діяльності в 

неприйняття 

відповідних законодавчих 

актів; 

 

відсутність 

фінансових ресурсів 

 

неприйняття 

відповідних нормативно-

правових актів 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

рамках діючого 

законодавства без 

необхідності зміни 

підходів; 

низька 

спроможність громад 

визначити управителя; 

незацікавленість 

співвласників в участі в 

управлінні БКБ 

незацікавленість 

співвласників в участі в 

управлінні БКБ 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

використання 

електронних інструментів 

при управлінні БКБ; 

 

 

кількість БКБ, де 

створене ОСББ 

 

кількість БКБ, де 

обрано управителя 

 

кількість БКБ, де 

були здійснені капітальні 

ремонти, реконструкція 

кількість БКБ з 

наявною технічною 

документацією 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

Уточнюється 6 млрд грн 600 млрд грн 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

РГ діджиталізації; 

РГ повернення 

громадян, які тимчасово 

переміщені, зокрема за 

кордон та їх інтеграції в 

суспільно-економічне 

життя держави; 

РГ повернення 

громадян, які тимчасово 

переміщені, зокрема за 

кордон та їх інтеграції в 

суспільно-економічне 

життя держави; 

РГ відновлення та 

розбудови 

інфраструктури; 

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. Співвласників БКБ мають доступ до управління БКБ, зокрема шляхом використання електронних 

інструментів 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1 Запроваджено механізми щодо спрощення 

управління багатоквартирними будинками, 

зокрема цифровізація процесів управління БКБ  

 31.10.2022 здатність політичного суб'єкта до 

послідовної реалізації поставлених 

цілей (політична воля) 

2 запроваджено електронні сервіси для процедури 

ухвалення рішень в БКБ, в тому числі в ОСББ 

31.12.2022 фінансування розробки; 

технічне забезпечення електронних 

сервісів; 

Ціль. У 70% БКБ здійснюється ефективне управління та обслуговування будинків, що забезпечує належний 

технічний стан будинків, відповідно до основних вимог безпеки 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1 наповнено Державний реєстр речових прав на 

нерухоме майно інформацією про права 

власності на квартири та нежитлові приміщення 

у БКБ, оформлені до 2013 року 

31.12.2025 ведення бойових та інші безпекові 

ризики; 

наявність (збереження) “архівів 

БТІ” та доступ до них; 

технічне забезпечення електронних 

сервісів; 

2 Особи які здійснюють управління БКБ  пройшли 

навчання та професійну атестацію за професією 

«менеджер (управитель) житлового будинку 

(групи будинків)»  

31.12.2025 ведення бойових та інші безпекові 

ризики; 

можливість продовження 

діяльності органів сертифікації; 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

 

Ціль. 100% співвласників БКБ має доступ до інструментів ефективного управління (організаційні, фінансові, 

інформаційні, методологічні тощо) 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

1 Встановлено єдині вимоги щодо технічного 

обслуговування, утримання, та проведення 

поточних ремонтів БКБ 

31.12.2026  

2 Запроваджено інструменти для  здійснення 

капітального ремонту, модернізації існуючого 

житлового фонду, у т. ч. енергоефективних 

заходів 

31.12.2026  
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 3.4. Недостатня кількість захисних споруд цивільного захисту та укриттів для всього населення 

країни 

Мета 3.4. Забезпечення максимальної кількості населення захистом від небезпечних уражень внаслідок бойових 

дій 

Ціль яку необхідно 

досягти для вирішення 

проблеми на кожному етапі 

Розширено фонд захисних 

споруд цивільного 

захисту за рахунок 

наявних будівель і споруд, 

що можуть 

використовуватись як 

споруди подвійного 

призначення. 

90% існуючого фонду 

захисних споруд 

цивільного захисту готові 

до використання.  

Створення нового підходу 

до планування  територій  

та будівництва будівель і 

споруд, спрямованого на 

забезпечення захистом 

100% існуючих захисних 

споруд готові до 

використання. 

 

Розширено фонд захисних 

споруд цивільного 

захисту шляхом 

застосування нового 

підходу до планування  

територій  та будівництва 

будівель і споруд  

Максимальна кількість 

цивільного населення  

має доступ до захисних 

споруд цивільного 

захисту 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

максимальної кількості 

цивільного населення 

Термін виконання в 

межах етапу 

грудень 2022 року  грудень 2025 року грудень 2030 року 

Ризики досягнення цілі Відсутність достатньої 

кількості будівель і 

споруд для захисту 

населення, що можуть 

використовуватись як 

споруди подвійного 

призначення. 

Відсутність обов’язкових 

вимог до обладнання для 

захисних споруд 

цивільного захисту. 

Недостатня кількість 

спеціального обладнання, 

необхідного  для 

улаштування захисних 

споруд цивільного 

захисту (фільтро-

вентіляційні, 

противибухові пристрої, 

захисно-герметичні двері, 

ворота і ставні та інші) 

Низький відсоток 

містобудівної 

документації, що містить 

розділ інженерно-технічні 

заходи цивільного захисту 

(ІТЗ ЦЗ). 

Недостатня кількість 

спеціального обладнання, 

необхідного  для 

улаштування захисних 

споруд цивільного 

захисту (фільтро-

вентіляційні, 

противибухові пристрої, 

захисно-герметичні двері, 

ворота і ставні та інші). 

Недостатня кількість 

кваліфікованого 

персоналу, необхідного 

для проектування та 

експертизи розділу  ІТЗ 

ЦЗ в проектах будівництва 

Обмежений фінансовий 

ресурс 



ПРОЕКТ 

 142 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Обмежений фінансовий 

ресурс 

та  містобудівній 

документації.  

Обмеження по часу: 

реалізація заходів в 

стислий термін. 

Обмежений фінансовий 

ресурс 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Відсоток існуючих 

захисних споруд готових 

до використання за 

призначенням. 

Відсоток нових захисних 

споруд, отриманих за 

рахунок наявних споруд, 

що можуть 

застосовуватись як 

споруди подвійного 

призначення. 

На законодавчому та 

нормативному рівнях 

встановлено новий підхід 

до планування  територій  

та будівництва будівель і 

споруд, спрямований на 

забезпечення захистом 

Відсоток готових до 

використання за 

призначенням захисних 

споруд цивільного 

захисту. 

Кількість побудованих 

захисних споруд 

цивільного захисту. 

Відсоток  населення 

забезпеченого укриттям у 

готових захисних споруд 

цивільного захисту. 

 

Відсоток  населення 

забезпеченого укриттям 

в захисних спорудах 

цивільного захисту 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

максимальної кількості 

цивільного населення 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для досягнення цілі 

Уточнюється Уточнюється Уточнюється 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Просторове планування та 

будівництво 

Відновлення та 

модернізація систем 

життєзабезпечення 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Просторове планування та 

будівництво 

Відновлення та 

модернізація систем 

життєзабезпечення 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

Просторове планування 

та будівництво 

Відновлення та 

модернізація систем 

життєзабезпечення 

Відновлення та 

стимулювання розвитку 

регіонів 

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1.1. Розширення фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок наявних будівель і споруд, що можуть 

використовуватись як споруди подвійного призначення. 

Ціль 1.2. 90% існуючих захисних споруд готові до використання 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1.3 Створення нового підходу до планування  територій  та будівництва будівель і споруд, спрямованого на 

забезпечення захистом максимальної кількості цивільного населення 

 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1.

1 

Внесення змін до законодавства щодо 

забезпечення створення захисних споруд 

цивільного захисту або споруд подвійного 

призначення під час проектування та 

будівництва об’єктів будь-якого призначення 

незалежно від класу наслідків та форми 

власності. 

серпень 2022  

1.2.

1 

Проведення інвентаризації та аудиту існуючих 

споруд цивільного захисту  

серпень 2022  

1.2.

3. 

Внесення змін до наказу МВС України від 

09.07.2018  № 579 “Про затвердження вимог з 

питань використання та обліку фонду захисних 

споруд цивільного захисту” 

вересень 2022  

1.3.

1 

Розроблення нової редакції ДБН “Захисні 

споруди цивільного захисту” 

липень 2022  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

1.3.

2 

Розроблення нової редакції ДБН “Склад та зміст 

розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту у містобудівній документації” 

вересень 2022  

1.3.

3 

Поширення  кваліфікаційних характеристик до 

професії “експерт з пожежної і техногенної 

безпеки” в частині цивільного захисту 

 

вересень 2022  

Ціль 2.1. 100% існуючих захисних споруд готові до використання. 

Ціль 2.2. Планування територій  та будівництво будівель і споруд здійснюється з урахуванням нових вимог щодо 

цивільного захисту  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.2.

1 

Створення переліку існуючих споруд цивільного 

захисту 

травень 2023 року  

2.2.

2. 

Визначення відповідальності за недотримання 

вимог цивільного захисту суб'єктами владних 

повноважень під час проектування, будівництва 

та здійснення контролю під час приймання в 

експлуатацію об’єктів будівництва. 

лютий 2023 року  

2.2.

3. 

Внесення змін до ДСТУ 8773:2018 “Склад та 

зміст розділу інженерно-технічних заходів 

березень 2023 року  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

цивільного захисту в складі проектної 

документації на будівництво об’єктів”. 

2.2.

4 

Забезпечення належного використання 

існуючого фонду захисних споруд 

грудень 2023 року  

Ціль 3. 100% громадян мають доступ до захисних споруд 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1 Коригування або розроблення розділів ІТЗ ЦЗ 

містобудівної документації нижчого та вищого  

рівнів (стосовно комплексних планів 

просторового розвитку території територіальних 

громад) 

грудень 2028 року  

 

  



ПРОЕКТ 

 147 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 3.5. Висока енергетична та кліматична вразливість громад через нераціональне використання 

палива і енергії у населених пунктах. 

Мета 3.5. Створення умов для сталого енергетичного розвитку громад і регіонів України 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

100% органів місцевого 

самоврядування 

забезпечені 

методологією для 

довгострокового 

енергетичного 

планування 

100% органів місцевого 

самоврядування 

запровадили планування 

та ефективне управління 

використанням палива та 

енергії 

 

Зниження на 30% 

енергоспоживання та 

викидів парникових газів / 

декарбонізація 

енерговикористання в 

громадах 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 листопад 2024 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі Недосконала 

методологія. 

Брак часових ресурсів та 

організаційні обмеження 

Брак фінансових, 

людських і часових 

ресурсів 

Брак фінансових і 

людських ресурсів 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Затверджено рамкову 

методологію для 

місцевого енергетичного 

планування 

 

Відсоток ОМС, що 

затвердили місцеві 

енергетичні плани 

Відсоток ОМС, що 

запровадили системи 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання у 

секторах, на які органи 

місцевого самоврядування 

мають значний вплив 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

енергоменеджменту та 

енергомоніторингу. 

(будівлі, системи 

життєзабезпечення тощо) 

Відсоток зниження 

викидів парникових газів у 

секторах, на які органи 

місцевого самоврядування 

мають значний вплив 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

0,9 млн грн  

(30 тис. євро) 

1 815 млн грн  

(60,5 млн євро) 

визначається в інших 

сферах аналізу 

 

630 млн грн  

(21 млн євро) - 

загальнонаціональна 

просвітницька кампанія 

для підвищення 

обізнаності громадян 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 
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2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Ціль 1. 100% органів місцевого самоврядування забезпечені методологією для довгострокового 

енергетичного планування 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1 Створити рамкову методологію для довгострокового 

планування сталого енергетичного розвитку громад і 

регіонів  

вересень 2022 - 

1.2 Здійснити попередню оцінку обсягів використання палива 

та енергії в громадах 

грудень 2022 Енергетична безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

Ціль 2. 100% органів місцевого самоврядування запровадили планування та ефективне управління 

використанням палива та енергії 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Запровадити системи енергетичного менеджменту в 100% 

громад для ефективного управління використанням 

паливно-енергетичних ресурсів 

травень 2023 Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

2.2 Визначити цілі і напрямки довгострокового сталого 

енергетичного розвитку у 100% громад і 100% регіонів 

через розроблення місцевих енергетичних планів 

листопад 2023 Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

2.3 Впровадити загальнодержавну систему моніторингу стану 

систем життєзабезпечення населених пунктів 

жовтень 2023 Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

2.4 Запровадити механізми фінансової підтримки розроблення 

МЕПів, підготовки та впровадження проектів сталого 

енергетичного розвитку громад і регіонів 

листопад 2023 Функціонування фінансової 

системи, її реформування 

та розвиток 

Європейська інтеграція 

2.5. Розробити банкабельні (bankable) плани пріоритетних 

інвестицій і техніко-економічні обґрунтування проєктів 

сталого енергетичного розвитку громад і регіонів 

грудень 2023 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

2.6. Запровадити механізми “Від субсидій до інвестицій” 

(Subsidies-to-Investments) для стимулювання до підвищення 

енергоефективності в житловій сфері та подолання 

енергетичної бідності 

грудень 2024 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

2.7. Запровадити механізми податкового стимулювання до 

підвищення енергоефективності в сфері надання житлово-

комунальних послуг 

грудень 2024 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

2.8. Запровадити механізми стимулювання розвитку 

вітчизняного виробництва енергоефективного обладнання 

та енергозберігаючих будівельних матеріалів  

грудень 2024 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 

2.9. Підвищити обізнаність громадян щодо сталого 

енергетичного розвитку громад і регіонів 

грудень 2025 

грудень 2032 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Ціль 3. Зниження на 30% енергоспоживання та викидів парникових газів / декарбонізація 

енерговикористання в громадах 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1 Знизити на 35% питоме споживання палива та енергії в 

секторі будівель 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін 

виконання 

завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

3.2 Підвищити на 30% ефективність використання  палива та 

енергії в системах життєзабезпечення 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

3.3 Збільшити до 27% частку використання місцевих 

відновлювальних джерел енергії 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Відбудова та розбудова 

інфраструктури 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Житло, енергоефективність, цивільний захист». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Проблема 3.6. Висока енергоємність сектору житлових і громадських будівель загрожує енергетичній безпеці 

України. 

Мета 3.6.  Посилення енергетичної незалежності через зниження енергоємності сектору житлових і громадських 

будівель у енергоефективний спосіб 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Підвищення 

енергоефективності в 

секторі будівель на 5% 

(шляхом здійснення 

маловитратних заходів в 

існуючих будівлях та 

відбудови зруйнованих 

будівель до високого класу 

енергоефективності) 

Підвищення 

енергоефективності в 

секторі будівель на 13% 

(шляхом відбудови 

зруйнованих будівель до 

рівня NZEB та 

термомодернізації 

найбільш енерговитратних 

будівель) 

Підвищення 

енергоефективності в 

секторі будівель на 35% 

(шляхом масштабної 

термомодернізації будівель 

та будівництва будівель з 

близьким до нульового 

рівнем споживання енергії 

- NZEB) 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 жовтень 2025 жовтень 2032 

Ризики досягнення цілі Дефіцит фінансових, 

матеріально-технічних, 

Дефіцит матеріально-

технічних і трудових 

ресурсів; 

Дефіцит  матеріально-

технічних і трудових 

ресурсів; 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

трудових і часових 

ресурсів. 

Висока вартість залучення 

фінансових ресурсів;  

Недотримання технологій 

виконання будівельних 

робіт та використання 

низькоякісної будівельної 

продукції; 

Невмотивованість 

власників (співвласників) 

житлових будівель через 

занижені тарифи на 

енергоресурси для 

населення і низьку 

фінансову спроможність 

населення; 

Недотримання чинних 

нормативних параметрів 

мікроклімату будівлях. 

Висока вартість залучення 

фінансових ресурсів;  

Недотримання технологій 

виконання будівельних 

робіт та використання 

низькоякісної будівельної 

продукції; 

Невмотивованість 

власників (співвласників) 

житлових будівель через 

занижені тарифи на 

енергоресурси для 

населення 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання в 

секторі житлових будівель 

(по базі 2020 р.). 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання в 

секторі житлових будівель 

(по базі 2020 р.). 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання в 

секторі житлових будівель 

(по базі 2020 р.). 
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 Етап 1: червень 2022 року 

– кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року – 

грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року – 

грудень 2032 року 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання в 

секторі громадських 

будівель (по базі 2020 р.) 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання в 

секторі громадських 

будівель (по базі 2020 р.) 

Відсоток зниження 

питомого 

енергоспоживання в 

секторі громадських 

будівель (по базі 2020 р.) 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

17,8 млрд грн 

(592 млн євро) 

539,8 млрд грн 

(17 992 млн євро) 

2 997,5 млрд грн 

(99 915 млн євро) 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Аудит збитків, понесених 

внаслідок війни 

Соціальний захист 

 

Аудит збитків, понесених 

внаслідок війни 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та розвиток 

Соціальний захист 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та розвиток 

Соціальний захист 
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2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1. Підвищення енергоефективності в секторі будівель на 5%  

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1 Визначити цілі та оптимальні шляхи 

забезпечення термомодернізації фонду 

житлових і громадських будівель 

липень 2022 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

Європейська інтеграція 

1.2 Запровадити на державному та місцевому рівні 

довгострокові програми підтримки 

термомодернізації будівель та будівництва 

NZEB 

серпень 2022 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

1.3 Підвищити вимоги до показників енергетичних 

характеристик будівель (огороджувальні 

конструкції, інженерні системи будівель, вимоги 

до будівництва тощо) 

жовтень 2022 Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

1.4 Визначити вимоги до будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання енергії (NZEB) 

жовтень 2022 Європейська інтеграція 

Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

1.5 Знизити до 5% неутилізовані тепловтрати у 

внутрішньобудинкових трубопроводах опалення 

в житлових і громадських будівлях 

грудень 2022 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

1.6 Підвищити до 90% ефективність використання 

енергії (у тому числі природного газу) на 

джерелах опалення житлових і громадських 

будівель  

грудень 2022 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

1.7 Забезпечити відбудову зруйнованих будівель до 

класу енергетичної ефективності не нижче В 

грудень 2022 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

Ціль 2. Підвищення енергоефективності в секторі будівель на 13% 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1 Визначити найбільш енерговитратні будівлі по 

кожній області, скласти перелік будівель, що 

потребують термомодернізації в першу чергу 

лютий 2023 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

2.2 Знизити щонайменше у 2 рази тепловтрати в 

найбільш енерговитратних житлових і 

громадських будівлях 

жовтень 2025 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

Європейська інтеграція 

2.3 Забезпечити заміщення 22% природного газу 

відновлювальними джерелами енергії в 
жовтень 2025 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

Європейська інтеграція 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

системах індивідуального та автономного 

опалення будівель 

2.4 Розвивати компетенції та кваліфікації фахівців 

будівельних професій щодо здійснення 

будівництва NZEB 

лютий 2023 Європейська інтеграція 

Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

2.5 Відпрацювати пілотні проєкти з будівництва 

будівель з близьким до нульового рівнем 

споживання енергії (NZEB), у тому числі при 

відбудові зруйнованих будівель  

жовтень 2023 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

Європейська інтеграція 

2.6 Встановити обов’язковість виконання вимог 

NZEB при новому будівництві всіх громадських 

будівель публічної власності  

грудень 2025 Європейська інтеграція 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Ціль 3. Підвищення енергоефективності в секторі будівель на 35% 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1 Встановити обов’язковість виконання вимог 

NZEB при новому будівництві всіх будівель   

грудень 2027 Європейська інтеграція 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

3.2 Знизити щонайменше у 2 рази тепловтрати в 

35% громадських будівлях публічної власності, 

які відносяться до соціальної інфраструктури 

грудень 2032 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

3.3 Знизити щонайменше у 2 рази тепловтрати в 

35% житлових будинках 

жовтень 2032 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

3.4 Забезпечити заміщення 35% природного газу 

відновлювальними джерелами енергії в 

системах індивідуального та автономного 

опалення будівель 

грудень 2032 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

3.5 Збільшити кількість будівель із близьким до 

нульового рівнем енергоспоживання (NZEB) 
грудень 2030 Європейська інтеграція 

Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

3.6 Визначити вимоги до будівель з нульовим 

рівнем викидів парникових газів (ZEB) 

 

грудень 2028 Європейська інтеграція 

Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

3.7 Відпрацювати пілотні проєкти з будівництва 

ZEB в кожній області України 

жовтень 2030 Енергетична безпека 

Відновлення та розвиток економіки 

Європейська інтеграція 

3.8 Встановити обов’язковість виконання вимог 

ZEB при новому будівництві всіх громадських 

будівель публічної власності 

грудень 2030 Європейська інтеграція 

Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

3.9. Встановити обов’язковість виконання вимог 

ZEB при новому будівництві всіх будівель 

грудень 2032 Європейська інтеграція 

Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Екологічна безпека 
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ІV. Інфраструктура систем життєзабезпечення 

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Інфраструктура 

систем життєзабезпечення». 

1.1. Вплив війни на визначену сферу аналізу: 

 

Теплопостачання 

Стан сфери теплопостачання був критичним ще до загострення збройної агресії проти України. Ключовою 

проблемою сфери централізованого теплопостачання були борги. Рівень розрахунків рідко перевищував 85% і за 

даними Державної служби статистики України заборгованість населення за спожиті послуги з теплопостачання і 

постачання гарячої води склала 26,6 млрд грн на 1 січня 2022 року. 

Недоотримані доходи не дозволяли підприємствам сфери теплопостачання виконувати власні зобов’язання. 

Відповідно, підприємства не могли забезпечувати населення послугами належного рівня якості, здійснювати 

заходи з модернізації та енергозбереження. Складний фінансовий стан робить сферу теплопостачання 

інвестиційно непривабливою. Що лише поглиблює проблеми модернізації систем. 

Технічний стан централізованого теплопостачання, в першу чергу теплових мереж, є незадовільним. Близько 

40% мереж потребують заміни. Втрати теплової енергії в мережах сягають 20%. Руйнування об’єктів внаслідок 

збройної агресії потребують детального дослідження. Вже зараз зафіксовані пошкодження десятків джерел 

теплової енергії. Щонайменше в Охтирці і Кременчуці це має вплив на всю систему теплопостачання населених 

пунктів. 

Теплопостачання суттєво впливає на енергетичну безпеку і стан екології країни. Населення і підприємства 

сфери теплопостачання використовують не менше 50% від усього газу спожитого в Україні. При цьому лише 

третина домогосподарств приєднані до систем централізованого теплопостачання. Все це означає вразливість 

населення перед загрозою перерв в енергопостачанні. 
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Низька ефективність централізованого теплопостачання і хаотичний перехід до індивідуального опалення, 

кризи які поглиблюються з причин військової агресії, крім послаблення енергетичної безпеки мають негативний 

вплив на стан екології. Вже зараз сфера теплопостачання спричиняючи близько 42 млн тонн викидів парникових 

газів. 

Питне водопостачання 

Існуючий стан систем питного водопостачання не забезпечує споживачів безпечним, доступним та 

стабільним водопостачанням та характеризується: 

-      Зруйнованістю систем питного водопостачання в населених пунктах: 

За результатами моніторингу руйнувань,  різного ступеню складності 60 об’єктів централізованого 

водопостачання. Зруйновано/пошкоджено водопровідні мережі загальною протяжністю 2097 м. Кількість 

абонентів, яким не надаються послуги з центрального водопостачання складає близько 508782 або 1,3 млн 

громадян. Інформація постійно уточнюється. 

-      Перевантаженістю систем питного водопостачання в західних регіонах; 

У регіонах, релокації підприємств та населення потрібно збільшити продуктивність систем питного 

водопостачання у 1,5 рази (наразі релоковані близько 600 підприємств, ще більше 1,5 тис очікують можливості 

переміщення в безпечні регіони, за попередніми оцінками 8 млн осіб евекуались до західних регіонів, близько 30 

відсотків з них не планують повернення). 

-      Невідповідністю якості та безпечності питної води вимогам придатності для споживання людиною; 

Причинами неналежної якості питної води є як недосконалість засобів та способів очищення і знезараження 

питної води, так і незадовільний технічний стан водопровідних мереж, зокрема внутрішньобудинкових, 

зношеність яких становить близько 80 відсотків. Загальний ступінь зношеності мереж у системах питного 
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водопостачання становить 60,5 відсотка. Аварійними є 33 відсотки магістральних та розподільчих водопровідних 

мереж. 

-      Недостатністю рівня охоплення населення послугами з централізованого  водопостачання; 

Згідно з даними, наведеними у «Національній доповіді про якість питної води та стан питного 

водопостачання в Україні у 2021 році», тільки 64,5 відсотків населення мають доступ до систем питного 

водопостачання. При цьому централізованим водопостачанням забезпечено лише 29,5 відсотків населених пунктів 

України. 

-      Високою енергоємністю систем питного водопостачання. 

Витрати на електричну енергію складають близько 40 відсотків собівартості послуг з централізованого 

водопостачання. За статистичними даними, незважаючи на щорічне зменшення обсягу постачання питної води на 

протягом останніх двадцяти п’яти років (з 1996 до 2021р показник зменшився на 36,8 відсотків), питоме 

енергоспоживання цієї сфери навпаки тільки зростало. Так, питомий рівень енергоспоживання у 2021 році для 

централізованого питного водопостачання склав 0,93 кВт⋅год/м³ піднятої води, (для порівняння у 1996 році цей 

показник становив 0,80 кВт⋅год/м³). 

    Головною системною проблемою, яка потребує розв’язання, полягає в тому, що на сьогодні у сфері 

питної води та питного водопостачання відсутні механізми впровадження сучасних технологій що призводить до  

подальшого зростання питомих витрат підприємств, та відповідно до зростання тарифів. Це у свою чергу 

призводить не тільки до зростання соціальної напруги у суспільстві, а й до зменшення конкурентоздатності 

продукції галузей вітчизняної економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках. 

Водовідведення 
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Існуючий стан систем централізованого водовідведення не здатний забезпечити доступні для споживачів 

послуги водовідведення та безпеку навколишнього середовища та характеризується: 

-    Зруйнованістю систем водовідведення в населених пунктах. 

За результатами моніторингу руйнувань,  різного ступеню складності 124 об’єкта централізованого 

водовідведення. Зруйновано/пошкоджено мереж централізованого водовідведення загальною протяжністю 10545 

м. Кількість абонентів, яким припинено надання послуги з центрального водовідведення складає близько 308452 

або 0,7 млн громадян. Інформація постійно уточнюється. 

-    Перевантаженістю систем водовідведення в західних регіонах; 

У регіонах, релокації підприємств та населення потрібно збільшити продуктивність систем  водовідведення 

у 1,5 рази (наразі релоковані близько 600 підприємств, ще більше 1,5 тис очікують можливості переміщення в 

безпечні регіони, за попередніми оцінками 8 млн осіб евекуались до західних регіонів, близько 30 відсотків з них 

не планують повернення). 

-    Недостатністю рівня охоплення населення послугами з централізованого  водовідведення; 

Згідно з даними, наведеними у «Національній доповіді про якість питної води та стан питного 

водопостачання в Україні у 2021 році», тільки 48,6 відсотків населення мають доступ до систем водовідведення. 

При цьому централізованим водовідведенням забезпечено лише 14,6 відсотків населених пунктів України. ;  

-    Низький ступінь очищення стічних вод 

Лише 50 відсотків стічних вод проходить повний цикл біологічної очистки, третина стічних вод скидаються 

до водних об’єктів взагалі без жодного очищення;  

-    Високою енергоємністю систем водовідведення: 
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Витрати на електричну енергію складають близько 50 відсотків собівартості послуг з централізованого 

водовідведення  За статистичними даними, незважаючи на щорічне зменшення обсягу водовідведення на протягом 

останніх двадцяти п’яти років (з 1996 до 2021р показник зменшився на 36,8 відсотків), питоме енергоспоживання 

цієї сфери навпаки тільки зростало. Так, питомий рівень енергоспоживання у 2021 році для централізованого 

водовідведення склав 0,63  кВт⋅год/м³ піднятої води, (для порівняння у 1996 році цей показник становив 0,48 

кВт⋅год/м³). 

-    Відсутністю процесів повторного використання очищених стічних вод та осадів їх очистки: 

В необробленому вигляді осади стічних вод зливаються на переобтяжені мулові площадки, у відвали, 

водосховища, кар’єри, На території України кількість накопиченого осаду перевищує 150 млн т, до яких щороку 

додається ще 5 млн т нових осадів. 

Головною системною проблемою, яка потребує розв’язання, полягає в тому, що на сьогодні у сфері 

водовідведення відсутні механізми впровадження сучасних технологій що призводить до  подальшого зростання 

питомих витрат підприємств, та відповідно до зростання тарифів. Це у свою чергу призводить не тільки до 

зростання соціальної напруги у суспільстві, а й до зменшення конкурентоздатності продукції галузей вітчизняної 

економіки на зовнішньому та внутрішньому ринках. 

Поводження з побутовими відходами 

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України сфера поводження з побутовими відходами 

зазнала значних змін. Бойові дії та тимчасова окупація зробили неможливим надання послуг з вивезення побутових 

відходів на певних територіях, при цьому численна кількість засобів та об’єктів поводження з відходами були 

втрачені, пошкоджені або зруйновані.  На обсягах надання послуги також позначилися масовий виїзд населення в 

більш безпечні регіони або за кордон, як наслідок, зростання дебіторської заборгованості за послугу, а також 

скорочення штату комунальних та приватних підприємств внаслідок мобілізації. Критична ситуація, яка склалася 
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з накопиченням, скороченням перероблення, утилізації та належного захоронення побутових  відходів становить 

серйозну загрозу для здоров’я людей та навколишнього природного середовища і є однією з найбільш гострих 

екологічних проблем. 

За 2021 рік в Україні утворилось понад 10 млн тонн ( 51 млн м³)  побутових відходів. 79% населення охоплено 

послугами з вивезення побутових відходів. Завдяки впровадженню, в 1725 населеному пункті роздільного 

збирання побутових відходів, роботі 34 сміттєсортувальних ліній, 1 сміттєспалювального заводу і 3 

сміттєспалювальних установок перероблено та утилізовано близько 7,64% побутових відходів, з них: 1,14% 

спалено, а 6,5% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії. 

92,36% були захоронені на 6000 полігонах та сміттєзвалищах загальною площею майже 9 тис. га. Кількість 

перевантажених сміттєзвалищ становить 230 од. (3,8%), а 824 од. (13,8%)  не відповідають нормам екологічної 

безпеки. Потреба у будівництві нових полігонів складає 288 одиниць. У 2021 році було виявлено 26,8 тис. 

несанкціонованих звалищ (площею 0,6 тис. га.), з них ліквідовано 25,5 тис. 

На 26 полігонах влаштовано системи вилучення біогазу та  експлуатуються установки для виробництва 

електроенергії, потужність яких досягла 30 МВт. Кількість утилізованого біогазу у 2020 році склала 64.0 млн м³ 

(50% метана), кількість виробленої електроенергії  – 112,3 ГВт⋅год.  

Загальна кількість спеціально обладнаних транспортних засобів для поводження з побутовими відходами 

складає майже 3,7 тис. одиниць. Середній показник зношеності спецавтотранспорту у 2021 році склав 62%. 

Ключові виклики  

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

Критична залежність теплопостачання від природного газу. 

● Зростання вартості енергоносіїв із одночасним зниженням рівня  доходів 

населення, як результат агресії проти України. Чутливість суспільства до 

зміни вартості енергоносіїв та тарифів на комунальні послуги. 

● Технологічна відсталість і фізична зношеність систем теплозабезпечення. 
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● Відсутність рівних умов для підприємств теплопостачання і побутових 

споживачів на ринках енергоносіїв. 

● Відсутність дієвих бізнес-моделей для підприємств теплопостачання і їх 

низька кредитоспроможність. 

● Значні руйнування систем водопостачання в постраждалих регіонах, 

підвищене навантаження на системи в регіонах переміщення населення та 

релокації підприємств; 

● Лише 69% населення має доступ до централізованого питного 

водопостачання; 

● Технологічна відсталість і фізична зношеність систем, обладнання; 

● Висока енергоємність питного водопостачання та залежність від 

енергопостачання.  

● Значні руйнування систем централізованого водовідведення в 

постраждалих регіонах, підвищене навантаження на системи в регіонах 

переміщення населення та релокації підприємств;  

● Лише 48% населення має доступ до централізованого водовідведення 

Неналежна якість очищення стічних вод (лише половина) проходить 

повний цикл біологічної очистки;  

● Технологічна відсталість і фізична зношеність систем; 

● Висока енергоємність водовідведення та залежність від енергопостачання. 

● Неефективна система поводження з побутовими відходами; 

● Більше 90% побутових відходів не переробляється, а захоронюється на 

полігонах і сміттєзвалищах; 

● Низький рівень технічного оснащення галузі; 

● Пошкоджено або знищено інфраструктура поводження з побутовими 

відходами (полігони, сміттєзвалища, сміттєсортувальні заводи, сміттєвози, 

контейнери, контейнерні майданчики) на територіях, де велись бойові дії. 
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Ключові можливості 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Будівництво стійких, надійних і безпечних систем теплозабезпечення. 

● Зміцнення енергетичної безпеки країни. 

● Збільшення рівня доступності теплової енергії/комунальних послуг для 

громадян, попередження значного зростання бідності. 

● Декарбонізація і розвиток ефективних систем централізованого та 

індивідуального теплозабезпечення і охолодження. 

● Економічний розвиток сфери теплопостачання. 

● Збільшення рівня доступності громадян до централізованого питного 

водопостачання; 

● Покращення безпечності та якості питної води; 

● Будівництво стійких, надійних і безпечних систем централізованого 

питного та технічного водопостачання, впровадження сучасних технологій; 

● Оптимізація систем питного водопостачання населених пунктів; 

● Стабілізація економічного стану підприємств галузі. 

● Збільшення рівня доступності громадян до централізованого  

водовідведення; 

● Покращення безпечності стічних вод для навколишнього середовища; 

● Будівництво стійких, надійних і безпечних систем централізованого 

питного та технічного водопостачання, впровадження сучасних технологій; 

● Оптимізація системи водовідведення населених пунктів. 

● Впровадження сучасної моделі поводження з побутовими відходами 

відповідно до європейських стандартів; 

● Технічне переоснащення та модернізація інфраструктури поводження з 

побутовими відходами; 

● Збільшення охоплення населення послугами з роздільного збирання 

побутових відходів; 
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● Використання відходів в якості вторинної сировини та енергетичного 

ресурсу.  Відходи можуть бути сировиною для різних галузей 

промисловості та генерації електричної та теплової енергії. 

Ключові обмеження 

(узагальнено для визначеної 

сфери) 

● Обмеження по часу: реалізація заходів у найкоротші терміни. 

● Безпекові обмеження: висока вірогідність повторних руйнувань. 

● Сезонні обмеження: проведення будівельних робіт в межах 

міжопалювального періоду. 

● Ресурсні обмеження: дефіцит фінансів, кваліфікованого персоналу, 

обладнання для реалізації необхідних заходів. 

● Соціальна значимість вартості послуг для громадян 

● Обмеженість фінансового ресурсу; 

● Недостатність висококваліфікованого персоналу; 

● Дефіцит обладнання для реалізації необхідних заходів, обмежена 

можливість  виробництва сучасного обладнання в Україні; 

● Безпекові обмеження: висока вірогідність повторних руйнувань; 

● Низька інституційна спроможність органів місцевого самоврядування. 

● Обмеженість фінансового ресурсу; 

● Недостатність висококваліфікованого персоналу; 

● Дефіцит обладнання для реалізації необхідних заходів, обмежена 

можливість  виробництва сучасного обладнання в Україні; 

● Безпекові обмеження: висока вірогідність повторних руйнувань; 

● Низька інституційна спроможність органів місцевого самоврядування. 

● Нестача фінансових та людських ресурсів; 

● Пошкоджені та знищені матеріально-технічні ресурси, об’єкти переробки 

ресурсоцінних вторинних матеріалів (картонно-паперові, металургійні, 

склопереробні, хімічні та полімеропереробні заводи, тощо); 
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● Обмежені можливості виробництва та постачання техніки і обладнання для 

поводження з побутовими відходами в Україні; 

● Безпекові обмеження (продовження воєнних дій). 

 

Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Інфраструктура систем життєзабезпечення». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 4.1. Існуюча система теплозабезпечення в Україні не здатна гарантувати громадянам 

безперервне, безпечне, доступне і якісне опалення. 

Мета 4.1. Гарантувати споживачам безперервне, безпечне, доступне і якісне опалення 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

100% громадян 

України забезпечені 

опаленням 

Зниження на 20% 

використання природного 

газу на потреби 

теплозабезпечення  

50% теплової 

енергії в системах 

теплозабезпечення 

отримується з 

відновлюваних джерел 

енергії, джерел скидної 

теплової енергії та 

когенераційних 

установок  

Термін виконання в межах 

етапу 

жовтень 2022 жовтень 2025 жовтень 2032 

Ризики досягнення цілі Ризик повторного 

руйнування або знищення 

систем теплопостачання 

Ризик браку 

фінансових, людських і 

часових ресурсів 

Ризик браку 

фінансових і часових 

ресурсів 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Ризик браку 

енергетичних, 

фінансових, людських і 

часових ресурсів 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 

Частка громадян 

забезпечених опаленням 

Частка 

використання природного 

газу на потреби опалення 

Частка 

відновлюваних джерел 

енергії, джерел скидної 

теплової енергії і 

когенераційних 

установок в системах 

теплозабезпечення 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

60 млрд грн 

(2 млрд євро) 

210 млрд грн 

(7 млрд євро) 

210 млрд грн 

(7 млрд євро) 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Енергетична 

безпека 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та розвиток 

Аудит збитків, 

понесених внаслідок 

війни 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Енергетична 

безпека 

Екологічна безпека 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та розвиток 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Енергетична 

безпека 

Екологічна безпека 

Функціонування 

фінансової системи, її 

реформування та 

розвиток 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. 100% громадян України забезпечені опаленням 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1 Визначити способи забезпечення опаленням в 

населених пунктах постраждалих від військових 

дій 

липень 2022 - 

1.2 Відновити функціонування об’єктів 

централізованого теплопостачання, що були 

пошкоджені або зруйновані 

жовтень 2022 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

1.3 Визначити способи забезпечення опаленням на 

випадок перерв з постачанням газу і електричної 

енергії 

жовтень 2022 Енергетична безпека 

1.4 Забезпечити можливості підприємствам сфери 

теплопостачання для стабільного проходження 

опалювального сезону 2022-2023 

жовтень 2022 Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток 

Ціль. Зниження на 20% використання природного газу на потреби теплозабезпечення 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2.1 Визначити цілі і напрямки розвитку систем 

теплопостачання населених пунктів  

травень 2023 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

2.2 Створити механізм фінансування сталого 

розвитку систем теплопостачання 

травень 2023 Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток 

2.3 Забезпечити стійку фінансову спроможність 

підприємств у сфері теплопостачання провадити 

їх господарську діяльність 

жовтень 2023 Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток 

2.4 Впровадити системи управління використанням 

паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах 

сфери теплопостачання 

жовтень 2024 Енергетична безпека 

2.5 Знизити втрати теплової енергії в теплових 

мережах щонайменше до 12% 

жовтень 2025 Енергетична безпека 

2.6 Підвищити ефективність використання палива на 

джерелах теплової енергії щонайменше до 92% 

жовтень 2025 Енергетична безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2.7 Забезпечити заміщення 10% природного газу в 

системах теплопостачання 

жовтень 2025 Енергетична безпека 

2.8 Реалізувати принципи розумних мереж і 

інтелектуального обліку в системах 

централізованого теплопостачання що 

охоплюють не менше 5% споживачів теплової 

енергії 

жовтень 2025 Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

Ціль. 50% теплової енергії в системах теплозабезпечення отримується з відновлюваних джерел енергії, джерел 

скидної теплової енергії та когенераційних установок 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1 Запровадити ринкові механізми у сфері 

централізованого теплопостачання 

жовтень 2028 Відновлення та розвиток економіки 

Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток 

3.2 Забезпечити рівні умови на ринках енергоносіїв 

для підприємств сфери теплопостачання та 

побутових споживачів 

жовтень 2028 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

Функціонування фінансової 

системи, її реформування та 

розвиток 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

3.3 Збільшити частку ефективних систем 

централізованого теплопостачання до 90% 

жовтень 2032 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

3.4 Збільшити частку ефективних систем 

індивідуального теплопостачання до 30% 

жовтень 2032 Відновлення та розвиток економіки 

Енергетична безпека 

3.5 Запровадити ефективні систем централізованого 

охолодження 

грудень 2032 Енергетична безпека 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Інфраструктура систем життєзабезпечення». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 4.2. Існуючий стан систем водопостачання не забезпечує споживачів безпечним, доступним та 

стабільним питним водопостачанням 

Мета 4.2. Забезпечення стабільного функціонування систем централізованого питного водопостачання 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Забезпечення 

стабільного 

функціонування систем 

централізованого питного 

водопостачання 

Модернізація 10% 

систем централізованого 

питного водопостачання 

Модернізація 30% 

систем централізованого 

питного водопостачання 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі недофінансування 

висока вірогідність 

повторних руйнувань 

недофінансування 

висока вірогідність 

повторних руйнувань 

недофінансування 

висока вірогідність 

повторних руйнувань 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі  

Частка  населення, 

що забезпечена  

забезпеченого 

централізованим  питним 

Частка  населення, 

що забезпечена  

забезпеченого 

централізованим  питним 

Частка  населення, 

що забезпечена  

забезпеченого 

централізованим  питним 



ПРОЕКТ 

 177 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

водопостачанням 70% від 

базового рівня 69%  

Зменшення 

споживання 

електроенергії в сфері 

питного водопостачання 

на 5% від базового рівня 

2021 року 

Частка обсягу 

питної води, що відповідає 

державним стандартам 

якості 65% від базового 

рівня 60% 

водопостачанням 80% від 

базового рівня 69%  

Зменшення 

споживання 

електроенергії в сфері 

питного водопостачання 

на 10% від базового рівня 

2021 року 

Частка обсягу 

питної води, що відповідає 

державним стандартам 

якості 90% від базового 

рівня 60% 

водопостачанням 95% від 

базового рівня 69%  

Зменшення 

споживання 

електроенергії в сфері 

питного водопостачання 

на 30% від базового рівня 

2021 року 

Частка обсягу 

питної води, що 

відповідає державним 

стандартам якості 100% 

від базового рівня 60% 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

25 млрд грн 175,8  млрд грн 340 млрд грн 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Екологічна безпека 

Енергетична безпека 

Європейська 

інтеграція  

Охорона здоров’я 

Аудит збитків, 

понесених внаслідок війни 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Екологічна безпека 

Енергетична безпека 

Європейська 

інтеграція  

Охорона здоров’я 

Аудит збитків, 

понесених внаслідок війни 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Екологічна безпека 

Енергетична безпека 

Європейська 

інтеграція  

Охорона здоров’я 
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2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль. 3.2.1 Забезпечення стабільного функціонування систем централізованого питного водопостачання 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

3.2.1.1

. 

Відновити пошкоджені та зруйновані 

системи централізованого питного 

водопостачання 

грудень 2022 Відновлення та розвиток 

економіки 

Охорона здоров’я 

3.2.1.2

. 

Відновити постачання реагентів для 

очищення та знезараження питної води 

грудень 2022 Відновлення та розвиток 

економіки 

Охорона здоров’я 

3.2.1.3

. 

Спростити процедури приєднання до систем 

централізованого питного водопостачання 

релокованих в безпечні регіони підприємств 

грудень 2022 Відновлення та розвиток 

економіки 

Охорона здоров’я 

Ціль.3.2.2 Модернізація 10% систем централізованого питного водопостачання 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

 

3.2.2.

1. 

Підвищити рівень забезпеченості населення 

послугами централізованого питного 

водопостачання до 80%  (базовий рівень - 

69%) 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.2.2.

2 

Зменшити питоме споживання електроенергії 

систем питного водопостачання на 10% від 

базового 2021 року 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

3.2.2.

3. 

Підвищити до 90% частку питної води, яка 

відповідає державним стандартам якості в 

системах централізованого питного 

водопостачання (базовий рівень - 60%) 

грудень 2025 Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.2.2.

4 

Забезпечення стабільної експлуатації систем 

централізованого питного водопостачання 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

3.2.2.

5 

Забезпечення дистанційного управління 

системами централізованого питного 

водопостачання 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

Ціль.3.2.3 Модернізація 30% систем централізованого питного водопостачання 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

 

3.2.3.

1. 

Підвищити рівень забезпеченості населення 

послугами централізованого питного 

водопостачання до 95%  (базовий рівень - 

69%) 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.2.3.

2. 

Зменшити питоме споживання електроенергії 

систем питного водопостачання на 30% від 

базового 2021 року 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

3.2.3.

3. 

Забезпечити відповідність стандартам якості 

100% питної води 

грудень 2032 Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

3.2.3.

4. 

Забезпечення стабільної експлуатації систем 

централізованого питного водопостачання 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

3.2.3.

5 

Забезпечення дистанційного управління 

системами централізованого питного 

водопостачання 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Інфраструктура систем життєзабезпечення». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 4.3. Існуючий стан систем централізованого водовідведення не здатний забезпечити доступні для 

споживачів послуги водовідведення та безпеку навколишнього середовища. 

Мета 4.3. Забезпечення стабільного функціонування систем централізованого водовідведення 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

забезпечення 

стабільного 

функціонування систем 

централізованого 

водовідведення 

модернізація 10% 

систем централізованого 

водовідведення 

модернізація 30% 

систем централізованого 

водовідведення 

Термін виконання в межах 

етапу 

кінець 2022 грудень 2025 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі недофінансування, 

висока вірогідність 

повторних руйнувань 

недофінансування 

 

недофінансування 

 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі  

 

Частка  населення, 

що забезпечена доступом 

до централізованого 

Частка  населення, 

що забезпечена доступом 

до централізованого 

Частка  населення, 

що забезпечена доступом 

до централізованого 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

водовідведення 50% від 

базового рівня 48%   

Зменшити 

споживання 

електроенергії в сфері 

водовідведення на 5% від 

базового рівня 2021 року 

Збільшити частку 

стічних вод, що проходять 

повну біологічну очистку 

до 60% від базового рівня 

50% 

водовідведення 60% від 

базового рівня 48%   

Зменшити 

споживання 

електроенергії в сфері 

водовідведення на 10% від 

базового рівня 2021 року 

Збільшити частку 

стічних вод, що проходять 

повну біологічну очистку 

до 70% від базового рівня 

50% 

Частка  

утилізованого осаду 

стічних вод 5%  

Частка повторно 

використаної очищеної 

стічної води 1%  

водовідведення 80% від 

базового рівня 48% 

Зменшити 

споживання 

електроенергії в сфері 

водовідведення на 20% 

від базового рівня 2021 

року 

Збільшити частку 

стічних вод, що 

проходять повну 

біологічну очистку до 

80% від базового рівня 

50% 

Частка  

утилізованого осаду 

стічних вод 15%  

 

Частка повторно 

використаної очищеної 

стічної води 1% 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі (млрд грн) 

50 млрд грн 232,6 млрд грн 460 млрд грн 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Відновлення та 

розвиток економіки 

Енергетична безпека  

Екологічна безпека  

Європейська 

інтеграція 

Охорона здоров’я  

Відновлення та 

розвиток економіки 

Енергетична безпека  

Екологічна безпека  

Європейська 

інтеграція 

Охорона здоров’я  

Відновлення та 

розвиток економіки 

Енергетична 

безпека  

Екологічна безпека  

Європейська 

інтеграція 

Охорона здоров’я  

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Ціль. 3.3.1 Забезпечення стабільного функціонування систем централізованого водовідведення 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

 3.3.1.1 Відновити пошкоджені та зруйновані системи 

централізованого водовідведення 

грудень 2022 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Охорона здоров’я 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

3.3.1.2 Відновити постачання реагентів для очищення та 

знезараження стічної води 

грудень 2022 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Охорона здоров’я 

3.3.1.3 Спростити процедури приєднання до систем 

централізованого водовідведення релокованих в 

безпечні регіони підприємств 

грудень 2022 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Охорона здоров’я 

Ціль 3.3.2  Модернізація 10% систем централізованого водовідведення 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

 

3.3.2..1

. 

Підвищити рівень забезпеченості населення 

послугами водовідведення до 60% (базовий рівень 

48%) 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

3.3..2.2

. 

Забезпечити 10% населення нецентралізованим 

водовідведенням та безпечну експлуатацію цих 

систем. 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3..2.3

. 

Зменшити питоме споживання електроенергії систем 

централізованого  водовідведення на 10% від 

базового 2021 року 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

3.3.2.4. Підвищити частку стічних вод, що проходять повну 

біологічну очистку до 70% (при базовому рівні 50%) 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.2.5. Забезпечити утилізацію 5% осаду стічних вод. грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.2.6. Забезпечити повторне використання очищеної 1% 

очищеної стічної води 

грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.2.7. Забезпечення стабільної експлуатації систем 

централізованого водовідведення 
грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

3.3.2.8 Забезпечення дистанційного управління системами 

централізованого водовідведення 
грудень 2025 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

Ціль.3.3.3  Модернізація 30% систем централізованого водовідведення 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.3.1.1 Підвищити рівень забезпеченості населення 

послугами водовідведення до 80% (базовий рівень 

48%) 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.3.2 Забезпечити послугами нецентралізованого 

водовідведення 20% населення та безпечну 

експлуатацію цих систем. 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.3.3 Зменшити питоме споживання електроенергії систем 

централізованого  водовідведення на 20% від 

базового 2021 року 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 

3.3.3.4 Підвищити частку стічних вод, що проходять повну 

біологічну очистку до 80% (при базовому рівні 50%) 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Екологічна безпека 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.3.5 Забезпечити утилізацію 5% осаду стічних вод. грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.3.6 Забезпечити повторне використання очищеної 10% 

очищеної стічної води 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Європейська інтеграція 

Охорона здоров’я 

3.3.3.7 Забезпечення стабільної експлуатації систем 

централізованого водовідведення 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від 

завдань інших напрямів, 

сфер, проблем 

3.3.3.8 Забезпечення дистанційного управління системами 

централізованого водовідведення 

грудень 2032 Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Європейська інтеграція 
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Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Інфраструктура систем життєзабезпечення». 

2.1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми: 

 

 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Проблема 4.4. Неефективна система поводження з побутовими відходами не дозволяє реалізувати 

економічний потенціал вторинного використання ресурсів. 

Мета 4.4 Структурна модернізація системи поводження з побутовими відходами та приведення її у відповідність 

з європейськими нормами. 

Ціль яку необхідно досягти 

для вирішення проблеми на 

кожному етапі 

Відновлення 

пошкоджених засобів 

поводження з побутовими 

відходами. 

Відновлення 

пошкоджених та/або 

зруйнованих обєктів і 

засобів поводження з 

побутовими відходами.  

Переробка та утилізація 

10% від загального обсягу 

утворення побутових 

відходів. 

Переробка та утилізація 

15% від загального 

обсягу утворення 

побутових відходів. 

Термін виконання в межах 

етапу 

грудень 2022 грудень 2025 грудень 2032 

Ризики досягнення цілі Обмеженість фінансових 

та технічних ресурсів, 

наявні безпекові 

обмеження. 

Обмеженість фінансових 

та технічних ресурсів, 

недосконалість 

нормативно-правової 

бази, недостатня 

Обмеженість фінансових 

та технічних ресурсів, 

недосконалість 

нормативно-правової 

бази, недостатня 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

інституційна 

спроможність ОМС, 

безпекові обмеження. 

інституційна 

спроможність ОМС. 

Вимірюваний показник 

досягнення цілі 
1.Кількість відновлених 

засобів поводження з 

побутовими відходами: 

 - сміттєвози, одиниць; 

 - контейнери, одиниць; 

- контейнерні 

майданчики, одиниць. 

 

 

1.Кількість відновлених 

та встановлених нових 

засобів поводження з 

побутовими відходами: 

- сміттєвози, одиниць; 

- контейнери, одиниць; 

- контейнерні 

майданчики, одиниць. 

2. Кількість 

відновлених та 

побудованих об’єктів 

поводження з побутовими 

відходами 

(сміттєсортувальні, 

сміттєперевантажувальні, 

сміттєпереробні, 

сміттєспалювальні заводи 

та полігони), одиниць 

 

1.Кількість встановлених 

нових засобів 

поводження з 

побутовими відходами: 

- сміттєвози, одиниць; 

- контейнери, одиниць; 

- контейнерні 

майданчики, одиниць. 

2. Кількість побудованих 

об’єктів поводження з 

побутовими відходами 

(сміттєсортувальні, 

сміттєперевантажувальні

, сміттєпереробні, 

сміттєспалювальні 

заводи та полігони), 

одиниць. 
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 Етап 1: червень 2022 

року – кінець 2022 року 

Етап 2: січень 2023 року 

– грудень 2025 року 

Етап 3: січень 2026 року 

– грудень 2032 року 

Загальний розмір потреби у 

фінансових ресурсах для 

досягнення цілі 

75 млн грн 

(2,5 млн євро) 
12,5 млрд грн 

(416, 6 млн євро) 

36 млрд грн 

(1,2 млрд євро) 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Екологічна безпека 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Аудит збитків, понесених 

внаслідок війни 

Екологічна безпека 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

Екологічна безпека 

Відновлення та розвиток 

економіки 

Енергетична безпека 

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1  

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1. Відновлення засобів і об’єктів поводження з  побутовими відходами 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1. Відновити засоби поводження з побутовими 

відходами (контейнери, контейнерні 

майданчики, сміттєвози) 

грудень 2022 - 

1.2. Відновити об’єкти поводження з побутовими 

відходами (сміттєсортувальні лінії, 

грудень 2022 - 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

сміттєперевантажувальні станції, 

сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи,  

полігони) 

Ціль 2.1. Відновлення засобів і об’єктів поводження з  побутовими відходами. 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.1.

1. 

Відновити засоби поводження з побутовими 

відходами (контейнери, контейнерні 

майданчики, сміттєвози) 

грудень 2025 - 

2.1.

2. 

Відновити об’єкти поводження з побутовими 

відходами (сміттєсортувальні лінії, 

сміттєперевантажувальні станції, 

сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи,  

полігони) 

грудень 2025 - 

Ціль 2.2. Переробка та утилізація 10% від загального обсягу утворення побутових відходів 

2.2.

1. 

Закупити  засоби поводження з побутовими 

відходами (контейнери, сміттєвози) 

грудень 2025 - 

2.2.

2. 

Обладнати контейнерні майданчики для 

збирання (у томі числі роздільного збирання) 

побутових відходів 

грудень 2025 - 
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п/п Опис завдання по досягненню цілі 

Граничний 

термін виконання 

завдання 

Залежність завдання від завдань 

інших напрямів, сфер, проблем 

2.2.

3. 

Побудувати об’єкти поводження з побутовими 

відходами (сміттєсортувальні, 

сміттєперевантажувальні, сміттєпереробні, 

сміттєспалювальні заводи та полігони) 

грудень 2025 - 

Ціль 3. Переробка та утилізація 15% від загального обсягу утворення побутових відходів. 

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1. Закупити  засоби поводження з побутовими 

відходами (контейнери, сміттєвози) 

 

грудень 2032 - 

3.2. Обладнати контейнерні майданчики для 

збирання (у томі числі роздільного збирання) 

побутових відходів 

грудень 2032 - 

3.3. Побудувати об’єкти поводження з побутовими 

відходами (сміттєсортувальні, 

сміттєперевантажувальні, сміттєпереробні, 

сміттєспалювальні заводи та полігони) 

грудень 2032 - 
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Додаток 1 

комітет № 1, група «Будівництво, містобудування, 

модернізація міст та регіонів України» 

 

 

 

Поточний стан реалізації програмних документів 

 

I. Відновлення та стимулювання розвитку регіонів 
 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

Проблема 1.1. Раптова і суттєва територіально-диференційована зміна чисельності і статево-вікового складу населення. 

1 Державна стратегія регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 

695. 

Інструментами реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки (далі – Стратегія) є плани заходів щодо реалізації Стратегії відповідно 

на 2021-2023 і 2024-2027 роки; програми та проекти регіонального розвитку; 

регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми 

щодо розвитку транскордонного співробітництва, соціально-економічного 

розвитку окремих територій, тощо. 

За 2021 рік було досягнуто прогресу у виконанні завдань Стратегії, у всіх 

регіонах було розпочато впровадження регіональних стратегій розвитку та планів 

заходів з їх реалізації.  

Основним фінансовим інструментом реалізації Стратегії є державний фонд 

регіонального розвитку. У 2021 році за рахунок коштів фонду реалізовувалося 306 

проектів, касові видатки станом на 01.01.2022 склали 4 343,6 млн. грн (96.5 % 

передбаченого фінансування) і було повністю реалізовано 172 проєкти (56%). 



ПРОЕКТ 

 197 

Реалізація Стратегії на зараз по суті зупинена. Програми регіонального розвитку, 

які випливають з стратегії та плану реалізації, не розроблені. Стратегія потребує 

оновлення через нові виклики та обмеження для розвитку регіонів, викликані 

військовою агресією рф проти України. 

2 План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 497-

р. 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки (далі – План заходів) також потребує актуалізації з 

врахуванням досягнутого прогресу у виконанні завдань Стратегії за 2021 рік, 

поточних обмежень та у зв'язку з новими викликами, що постали внаслідок 

військової агресії рф проти України. 

3 Про затвердження Національної економічної 

стратегії на період до 2030 року. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 

р. № 179. 

Національна економічна стратегія на період до 2030 року (далі – Стратегія) 

містить окремий напрям “Регіональний розвиток”, що загалом узгоджується із 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Проте, частина 

положень Стратегії потребує уточнення та актуалізації, зокрема врахування 

викликів, що постали внаслідок військової агресії рф проти України. Варто 

зазначити, що оскільки на виконання Стратегії не було розроблено відповідних 

операційних документів, завдання за напрямом “Регіональний розвиток” 

переважно виконуються через План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та інші галузеві 

документи. 

Проблема 1.2. Погіршилась доступність різних типів територій до ринків та людей до інфраструктури публічних послуг. 

1 Державна стратегія регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 

695. 

Інструментами реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки (далі – Стратегія) є плани заходів щодо реалізації Стратегії відповідно 

на 2021-2023 і 2024-2027 роки; програми та проекти регіонального розвитку; 

регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми 

щодо розвитку транскордонного співробітництва, соціально-економічного 

розвитку окремих територій, тощо. 
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За 2021 рік було досягнуто прогресу у виконанні завдань Стратегії, у всіх 

регіонах було розпочато впровадження регіональних стратегій розвитку та планів 

заходів з їх реалізації.  

Основним фінансовим інструментом реалізації Стратегії є державний фонд 

регіонального розвитку. У 2021 році за рахунок коштів фонду реалізовувалося 306 

проектів, касові видатки станом на 01.01.2022 склали 4 343,6 млн. грн (96.5 % 

передбаченого фінансування) і було повністю реалізовано 172 проєкти (56%). 

Реалізація Стратегії на зараз по суті зупинена. Програми регіонального розвитку, 

які випливають з стратегії та плану реалізації, не розроблені. Стратегія потребує 

оновлення через нові виклики та обмеження для розвитку регіонів, викликані 

військовою агресією рф проти України. 

2 План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 497-

р. 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки (далі – План заходів) також потребує актуалізації з 

врахуванням досягнутого прогресу у виконанні завдань Стратегії за 2021 рік, 

поточних обмежень та у зв'язку з новими викликами, що постали внаслідок 

військової агресії рф проти України. 

3 Про затвердження Національної економічної 

стратегії на період до 2030 року. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 

р. № 179. 

Національна економічна стратегія на період до 2030 року (далі – Стратегія) 

містить окремий напрям “Регіональний розвиток”, що загалом узгоджується із 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Проте, частина 

положень Стратегії потребує уточнення та актуалізації, зокрема врахування 

викликів, що постали внаслідок військової агресії рф проти України. Варто 

зазначити, що оскільки на виконання Стратегії не було розроблено відповідних 

операційних документів, завдання за напрямом “Регіональний розвиток” 

переважно виконуються через План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та інші галузеві 

документи. 



ПРОЕКТ 

 199 

4 Державна програма розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021-2027 роки. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 

року № 408. 

У 2021 році виконання Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021 – 2027 роки  (далі – Програма) здійснювалось шляхом 

реалізації завдань та заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного 

співробітництва, визначених додатками до Програми. 

Зокрема, тривала робота щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 

транскордонного співробітництва; підвищення рівня фінансового забезпечення 

розвитку транскордонного співробітництва; активізації транскордонного 

співробітництва в рамках міжурядових комісій, рад, робочих груп. 

Важливим напрямком реалізації Державної програми стала реалізація проектів 

транскордонного співробітництва. У 2021 році розпочато реалізацію 15 проектів 

транскордонного співробітництва, завершено реалізацію 93 проектів. 

5 Концепція розвитку гірських територій 

українських Карпат. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 

232-р; 

Державна програма розвитку регіону 

українських Карпат на 2020-2022 роки. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 

жовтня 2019 р. № 880. 

На виконання Концепції розвитку гірських територій українських Карпат, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 

232-р, затверджено Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 

2020 – 2022 роки. 

Крім того, запроваджено моніторинг соціально-економічного розвитку гірських 

населених пунктів, який щороку проводиться на підставі даних, які надходять від 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади та Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, за 

такими напрямами як: економічний розвиток, фінансова самодостатність, 

розвиток інфраструктури, надання адміністративних послуг, розвиток сфери 

освіти, розвиток медичної сфери, розвиток туризму та екологічна безпека. 

З більш детальною інформацію щодо моніторингу соціально-економічного 

розвитку гірських населених пунктів можна ознайомитись на сайті Мінрегіону, 

перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/1HQb60Q.  

Також, Мінрегіоном здійснюється моніторинг Державної програми розвитку 

регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки (далі – Програма). 

Через відсутність у 2020, 2021 та 2022 роках цільового фінансування з 

Державного бюджету України, виконання завдань та заходів Програми, 

запланованих на 2020 рік, виконано на 76 %, а завдань та заходів, запланованих на  

2021 рік – на 71%. 

https://cutt.ly/1HQb60Q
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З результатами щодо стану виконання Програми можна ознайомитися на сайті 

Мінрегіону, перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/aHQp3Zy. 

6 Концепція Державної цільової програми 

справедливої трансформації вугільних 

регіонів України на період до 2030 року. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

22 вересня 2021 р. № 1024. 

Постановою Кабінету Міністрів України передбачалося розроблення у 

шестимісячний строк проекту Державної цільової програми справедливої 

трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року. 

Враховуючи, що процес трансформації вугільних регіонів мав охоплювати 25 

територіальних громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та 

Львівської областей, розроблення та реалізація програми наразі є неможливими у 

зв'язку із активними бойовими діями на території частини зазначених областей, та 

тимчасовою окупацією рф території 12 територіальних громад. 

Проблема 1.3. Різке і суттєве скорочення місцевої, регіональної економіки та економіки макрорегіонів. 

1 Державна стратегія регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 

695. 

Інструментами реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки (далі – Стратегія) є плани заходів щодо реалізації Стратегії відповідно 

на 2021-2023 і 2024-2027 роки; програми та проекти регіонального розвитку; 

регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми 

щодо розвитку транскордонного співробітництва, соціально-економічного 

розвитку окремих територій, тощо. 

За 2021 рік було досягнуто прогресу у виконанні завдань Стратегії, у всіх 

регіонах було розпочато впровадження регіональних стратегій розвитку та планів 

заходів з їх реалізації.  

Основним фінансовим інструментом реалізації Стратегії є державний фонд 

регіонального розвитку. У 2021 році за рахунок коштів фонду реалізовувалося 306 

проектів, касові видатки станом на 01.01.2022 склали 4 343,6 млн. грн (96.5 % 

передбаченого фінансування) і було повністю реалізовано 172 проєкти (56%). 

Реалізація Стратегії на зараз по суті зупинена. Програми регіонального розвитку, 

які випливають з стратегії та плану реалізації, не розроблені. Стратегія потребує 

оновлення через нові виклики та обмеження для розвитку регіонів, викликані 

військовою агресією рф проти України. 

https://cutt.ly/aHQp3Zy
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2 План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 497-

р. 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки (далі – План заходів) також потребує актуалізації з 

врахуванням досягнутого прогресу у виконанні завдань Стратегії за 2021 рік, 

поточних обмежень та у зв'язку з новими викликами, що постали внаслідок 

військової агресії рф проти України. 

3 Про затвердження Національної економічної 

стратегії на період до 2030 року. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 

р. № 179. 

Національна економічна стратегія на період до 2030 року (далі – Стратегія) 

містить окремий напрям “Регіональний розвиток”, що загалом узгоджується із 

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Проте, частина 

положень Стратегії потребує уточнення та актуалізації, зокрема врахування 

викликів, що постали внаслідок військової агресії рф проти України. Варто 

зазначити, що оскільки на виконання Стратегії не було розроблено відповідних 

операційних документів, завдання за напрямом “Регіональний розвиток” 

переважно виконуються через План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та інші галузеві 

документи. 

4 Державна програма розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021-2027 роки. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 

року № 408. 

У 2021 році виконання Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021 – 2027 роки  (далі – Програма) здійснювалось шляхом 

реалізації завдань та заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного 

співробітництва, визначених додатками до Програми. 

Зокрема, тривала робота щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 

транскордонного співробітництва; підвищення рівня фінансового забезпечення 

розвитку транскордонного співробітництва; активізації транскордонного 

співробітництва в рамках міжурядових комісій, рад, робочих груп. 

Важливим напрямком реалізації Державної програми стала реалізація проектів 

транскордонного співробітництва. У 2021 році розпочато реалізацію 15 проектів 

транскордонного співробітництва, завершено реалізацію 93 проектів. 

5 Концепція розвитку гірських територій 

українських Карпат. Постанова Кабінету 

На виконання Концепції розвитку гірських територій українських Карпат, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 
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Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 

232-р; 

Державна програма розвитку регіону 

українських Карпат на 2020-2022 роки. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 

жовтня 2019 р. № 880. 

232-р, затверджено Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 

2020 – 2022 роки. 

Крім того, запроваджено моніторинг соціально-економічного розвитку гірських 

населених пунктів, який щороку проводиться на підставі даних, які надходять від 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади та Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської та Чернівецької обласних державних адміністрацій, за 

такими напрямами як: економічний розвиток, фінансова самодостатність, 

розвиток інфраструктури, надання адміністративних послуг, розвиток сфери 

освіти, розвиток медичної сфери, розвиток туризму та екологічна безпека. 

З більш детальною інформацію щодо моніторингу соціально-економічного 

розвитку гірських населених пунктів можна ознайомитись на сайті Мінрегіону, 

перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/1HQb60Q.  

Також, Мінрегіоном здійснюється моніторинг Державної програми розвитку 

регіону українських Карпат на 2020 – 2022 роки (далі – Програма). 

Через відсутність у 2020, 2021 та 2022 роках цільового фінансування з 

Державного бюджету України, виконання завдань та заходів Програми, 

запланованих на 2020 рік, виконано на 76 %, а завдань та заходів, запланованих на  

2021 рік – на 71%. 

З результатами щодо стану виконання Програми можна ознайомитися на сайті 

Мінрегіону, перейшовши за посиланням: https://cutt.ly/aHQp3Zy. 

6 Угода про фінансування Дунайської 

транснаціональної програми (Interreg V-B 

Danube — CCI 2014TC16M6TN001) між 

Урядом України, урядом Угорщини та 

Європейською Комісією підписана 15.12.2017 

та ратифікована Законом України 19.08.2018 

№ 2554-VIII. 

  

План заходів з організації виконання Угоди про 

фінансування Дунайської транснаціональної 

Дунайська транснаціональна програма є фінансовим інструментом ЄС з 

реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, участь у якій відкрила 

українським партнерам можливість отримати доступ до фінансових ресурсів у 

розмірі 5 млн євро для впровадження спільних з партнерами з ЄС проектів на 

території Дунайського регіону.  

За результатами проведення 2-го та 3-го конкурсів проектів в рамках ДТП було 

відібрано та реалізується 16 проектів за участю українських партнерів.  

Україна долучилася до реалізації Стратегії Європейського Союзу для 

Дунайського регіону одразу після її затвердження Радою ЄС 24 червня 2011 року. 

Для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади 

Урядом України було утворено Координаційний центр з провадження діяльності, 

https://cutt.ly/1HQb60Q
https://cutt.ly/aHQp3Zy


ПРОЕКТ 

 203 

програми. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 15.05.2019 № 337-р. 

  

Програма головування України у Стратегії 

Європейського Союзу для Дунайського регіону 

у період з листопада 2021 року по листопад 

2022 року та затвердження плану заходів з її 

реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22 вересня 2021 р. № 1150-р. 

 

пов’язаної з участю України в реалізації ЄСДР та призначено Національного 

координатора Стратегії. 

27 жовтня 2021 року в ході Х Форуму ЄСДР Україна офіційно очолила Стратегію, 

перейнявши головування в ЄСДР від Словаччини. Від початку головування в 

ЄСДР Україною було забезпечено виконання 9 заходів із 17, передбачених Планом 

заходів з реалізації Програми головування України у Стратегії Європейського 

Союзу для Дунайського регіону. 

У зв’язку із введенням на територі  України воєнного стану, відповідно до Указу  

Президента України від 24.02.2022 №  64/2022, Мінрегіоном за погодженням з 

Дунайським стратегічним пунктом (Австрія) та членами ТРІО – Словацька 

Республіка та Словенія було переглянуто календар заходів головування, та окремі 

заходи скасовано, через відсутність фінансових ресурсів на їх проведення. 

Разом з тим, Мінрегіоіном спільно із заінтересованими ЦОВВ ведеться активна 

робота над підготовкою та проведенням ключових заходів: 2-х тематичних 

конференцій та щорічного Форуму країн-учасниць ЄСДР під головування 

України, проведення яких заплановано на вересень-жовтень 2022 року. 

7 Концепція Державної цільової програми 

справедливої трансформації вугільних 

регіонів України на період до 2030 року. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

22 вересня 2021 р. № 1024. 

Постановою Кабінету Міністрів України передбачалося розроблення у 

шестимісячний строк проекту Державної цільової програми справедливої 

трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року. 

Враховуючи, що процес трансформації вугільних регіонів мав охоплювати 25 

територіальних громад Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та 

Львівської областей, розроблення та реалізація програми наразі є неможливими у 

зв'язку із активними бойовими діями на території частини зазначених областей, та 

тимчасовою окупацією рф території 12 територіальних громад. 

Проблема 1.4. Обмежена спроможність влади на всіх рівнях, повна або часткова втрата управління на територіях, де ведуться бойові дії. 

1 Державна стратегія регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 

695. 

Інструментами реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки (далі – Стратегія) є плани заходів щодо реалізації Стратегії відповідно на 

2021-2023 і 2024-2027 роки; програми та проекти регіонального розвитку; 

регіональні стратегії розвитку та плани заходів з їх реалізації; державні програми 
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щодо розвитку транскордонного співробітництва, соціально-економічного 

розвитку окремих територій, тощо. 

За 2021 рік було досягнуто прогресу у виконанні завдань Стратегії, у всіх регіонах 

було розпочато впровадження регіональних стратегій розвитку та планів заходів з 

їх реалізації.  

Основним фінансовим інструментом реалізації Стратегії є державний фонд 

регіонального розвитку. У 2021 році за рахунок коштів фонду реалізовувалося 306 

проектів, касові видатки станом на 01.01.2022 склали 4 343,6 млн. грн (96.5 % 

передбаченого фінансування) і було повністю реалізовано 172 проєкти (56%). 

Реалізація Стратегії на зараз по суті зупинена. Програми регіонального розвитку, 

які випливають з стратегії та плану реалізації, не розроблені. Стратегія потребує 

оновлення через нові виклики та обмеження для розвитку регіонів, викликані 

військовою агресією рф проти України. 

2 План заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 497-

р. 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки (далі – План заходів) також потребує актуалізації з 

врахуванням досягнутого прогресу у виконанні завдань Стратегії за 2021 рік, 

поточних обмежень та у зв'язку з новими викликами, що постали внаслідок 

військової агресії рф проти України. 

3 Про затвердження Національної економічної 

стратегії на період до 2030 року. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 

р. № 179. 

Національна економічна стратегія на період до 2030 року (далі – Стратегія) містить 

окремий напрям “Регіональний розвиток”, що загалом узгоджується із Державною 

стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Проте, частина положень 

Стратегії потребує уточнення та актуалізації, зокрема врахування викликів, що 

постали внаслідок військової агресії рф проти України. Варто зазначити, що 

оскільки на виконання Стратегії не було розроблено відповідних операційних 

документів, завдання за напрямом “Регіональний розвиток” переважно 

виконуються через План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку на 2021-2027 роки та інші галузеві документи. 
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4 Державна програма розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021-2027 роки. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 

року № 408. 

У 2021 році виконання Державної програми розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021 – 2027 роки  (далі – Програма) здійснювалось шляхом 

реалізації завдань та заходів щодо забезпечення розвитку транскордонного 

співробітництва, визначених додатками до Програми. 

Зокрема, тривала робота щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сфері 

транскордонного співробітництва; підвищення рівня фінансового забезпечення 

розвитку транскордонного співробітництва; активізації транскордонного 

співробітництва в рамках міжурядових комісій, рад, робочих груп. 

Важливим напрямком реалізації Державної програми стала реалізація проектів 

транскордонного співробітництва. У 2021 році розпочато реалізацію 15 проектів 

транскордонного співробітництва, завершено реалізацію 93 проектів. 

 

_____________________ 

 

II. Регулювання у будівництві 
 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

Проблема 2.1. Потреба у забезпеченні комплексності відновлення об’єктів інфраструктури та житлового фонду внаслідок руйнувань 

 Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року (затверджені Указом Президента 

України № 722/219 від 30.09.2019 р) 

Виконується. Цілі не досягнуті. 

 Державна стратегія регіонального розвитку 

на 2021-2027 роки (затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

2020 року № 695) 

Виконується.  Потребує внесення змін в частині комплексного відновлення 

України після війни. 
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 Концепція сталого розвитку                        

населених пунктів (схвалена                                 

постановою Верховної Ради України                                      

від 24 грудня 1999 року                                            № 

1359-XIV) 

Не виконується. Застаріла. Потребує скасування. 

Проблема 2.2. Недостатня прозорість та публічність містобудівної документації та дозвільних процедур 

 Програма діяльності Кабінету Міністрів 

України (затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України № 471 від 12.06.2020 р) 

У повному обсязі цілі не досягнуті.  

Проблема 2.3. Відсутнє управління життєвим циклом будівель громадського та житлового призначення 

 Концепція впровадження технологій 

будівельного інформаційного моделювання 

(ВІМ-технологій) в Україні та затвердження 

плану заходів з її реалізації (схвалена 

розпорядженням  Кабінету Міністрів України 

від 17 лютого 2021 р. № 152-р) 

Виконується. Потребує внесення змін в частині коригування строків виконання 

окремих заходів 

Проблема 2.4. Технічна неготовність  системи оцінки відповідності у сфері будівництва  вимогам ЄС 

 План заходів щодо розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2025 року (схвалений 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 22 вересня 2021 р. № 1145-р) 

Виконується. 

Проблема 2.5 Не здійснюється утилізація будівельних відходів 

 Національна стратегія управління відходами в 

Україні до 2030 року (схвалена розпорядженням 

Виконується. Потребує перегляду і внесення змін в частині врахування вимог 

щодо управління будівельними відходами та у зв’язку з прийняттям Закону 

України “Про управління відходами”. 
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Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 

820-р.) 

 

 Національний план управління відходами до 

2030 року (затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 

р. № 117-р.) 

Виконується. Потребує перегляду і внесення змін в частині врахування вимог 

щодо управління будівельними відходами та у зв’язку з прийняттям Закону 

України “Про управління відходами”. 

 

 

_________________ 

 

III. Житло, енергоефективність та цивільний захист 
 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

Проблема 3.1. У громадян зруйноване та пошкоджене житло внаслідок збройної агресії РФ проти України 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 2 

вересня 2020 р. № 767 “Питання виплати 

грошової компенсації постраждалим, житлові 

будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації” 

Бюджетна програма - не реалізується (виплату компенсації призупинено) 

 

 

Проблема 3.2. У частини громадян відсутнє житло та ресурси для його забезпечення 

 Указ Президента України від 2 червня 2021 

року № 225/2021 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 14 

травня 2021 року "Про Стратегію людського 

розвитку" 

 

План заходів - не реалізується  

 

Очікувані результати на 2022 рік - не досягнуто  



ПРОЕКТ 

 208 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

9 грудня     2021 р. № 1617-р “Про затвердження 

плану заходів з реалізації Стратегії людського 

розвитку на 2021-2023 роки” 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28 липня 2021 р. № 866-р “Про схвалення 

Стратегії сприяння реалізації прав і 

можливостей осіб, які належать до ромської 

національної меншини, в українському 

суспільстві на період до 2030 року” 

План заходів реалізації стратегії - не затверджено. 

 

Очікувані результати - не досягнуто 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 5 

серпня 2020 р. № 695 “Про затвердження 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки” 

План заходів - не реалізується  

 

Очікувані результати - не досягнуто  

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12 травня 2021 р. № 497-р затверджено план 

заходів на 2021-2023 роки з реалізації 

Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки 

План заходів - не реалізується  

 

Очікувані результати - не досягнуто  

 

 Державна програма забезпечення молоді 

житлом на 2013-2023 роки, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 967 

План заходів - реалізується на державному та місцевому рівнях 

 

Очікувані результати - досягнуто не повною мірою 

 Постанова Кабінету Міністрів України  “Деякі 

питання забезпечення громадян доступним 

житлом” від 10 жовтня 2018 р. № 819, якою 

затверджено Порядок надання державної 

підтримки та забезпечення громадян доступним 

житлом та Порядок використання коштів, 

План заходів - не реалізується 

 

Очікувані результати - досягнуто не повною мірою 
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передбачених у державному бюджеті для 

надання державної підтримки для будівництва 

(придбання) доступного житла.  

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від від 

14 травня 2008 р. N 453 “Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання кредитів на 

будівництво (реконструкцію) і придбання 

житла для наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників” 

Бюджетна програма - не реалізується  

 

Очікувані результати - досягнуто не повною мірою  

 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 

листопада 2019 р. № 980 “Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для надання пільгового 

довгострокового державного кредиту 

внутрішньо переміщеним особам, учасникам 

проведення антитерористичної операції (АТО) 

та/або учасникам проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла” 

Бюджетна програма - не реалізується  

 

Очікувані результати - досягнуто не повною мірою 

 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28 

квітня 2021 р. № 451 “Питання надання 

пільгових іпотечних кредитів внутрішньо 

переміщеним особам за рахунок коштів гранту, 

наданих Кредитною установою для відбудови 

(KfW)” 

Бюджетна програма - реалізується  

 

Очікувані результати на 2022 рік - досягнуто 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2022 р. № 495 “Деякі заходи з 

формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб” 

План заходів - на даному етапі не  реалізується  

 

Кошти на реалізацію субвенції не виділено (відповідний проект розпорядження 

Уряду на розгляді в Кабінеті Міністрів України). 
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 

березня 2022 р. № 333 “Про затвердження 

Порядку компенсації витрат за тимчасове 

розміщення внутрішньо переміщених осіб, які 

перемістилися у період воєнного стану” 

План заходів - реалізується 

 

Виконавець - Мінрегіон. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2022 р. № 261 “Про затвердження 

Порядку та умов надання компенсації 

центральним органам виконавчої влади та 

місцевим бюджетам на оплату комунальних 

послуг, що надаються під час розміщення в 

умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб” 

План заходів - реалізується 

 

Виконавець - Мінрегіон. 

 

Бюджетна програма 1511040 “Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, 

визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” 

Бюджетна програма - не реалізується (видатки скорочено в повному обсязі).  

 

 

 

  

 Бюджетна програма 1511050 “Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

Бюджетна програма - не реалізується  (видатки скорочено в повному обсязі).  
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оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами 

з інвалідністю внаслідок війни III групи 

відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 

7 або учасниками бойових дій відповідно до 

пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та які потребують 

поліпшення житлових умов” 

 Бюджетна програма 1511060 “Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 

Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, для осіб з 

інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових 

дій на території інших держав, інвалідність яких 

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, пов’язаних з перебуванням у 

цих державах, визначених пунктом 7 частини 

другої статті 7 Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 

та які потребують поліпшення житлових умов” 

Бюджетна програма - не реалізується (видатки скорочено в повному обсязі).  

 

 

 Бюджетна програма 2511180 “Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

Бюджетна програма - не реалізується видатки скорочено в повному обсязі 

 

Очікувані результати - не досягнуто  
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придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа” на виконання 

постанови КМУ від 21.05.21 №615 "Деякі 

питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа житлом та підтримки малих групових 

будинків" 

 

 Бюджетна програма 2101190 “Будівництво 

(придбання) житла для військовослужбовців 

Збройних Сил України”  

У 2022 році  програма фінансується тільки за рахунок спецфонду. 

 

 Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  

24.01.2020 №28 “Про надання фінансової 

державної підтримки” 

Проєкт - не реалізується, триває робота з відновлення реалізації проектів. 

 

Очікувані результати - не досягнуто 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 04 

жовтня 2017 р. № 769 “Порядок та умови 

надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході 

України” за КПКВК 3911020  

Бюджетна програма - не реалізується  

 

Очікувані результати - не досягнуто 

 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28 жовтня 2021 р. № 1364-р “Стратегія 

інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження середньострокових рішень щодо 

внутрішнього переміщення на період до 2024 

року”  

Операційний план - не реалізується, окремі норми зазначеної Стратегії 

потребують оновлення та актуалізації завдань, що планується зробити після 

стабілізації ситуації пов’язаної з агресією рф. 

Очікувані результати - не досягнуто 
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Проблема 3.5. Висока енергетична та кліматична вразливість громад через нераціональне використання палива і енергії у населених 

пунктах 

1 Національний план дій з енергоефективності на 

період до 2030 року. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 

1803-р 

План заходів з реалізації у 2021-2023 роках - у процесі впровадження. 

Очікувані результати на 2021 рік - досягнуті частково. 

 

 

Проблема 3.6. Висока енергоємність сектору житлових і громадських будівель загрожує енергетичній  безпеці України  

 Енергетична стратегія України на період до 

2035 року “Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність”. Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 

р. № 605-р 

 

Прийнято, реалізовано перший етап стратегії. Другий етап реалізації стратегії не 

схвалено, здійснюється перегляд стратегії. 

У частині заходів на забезпечення енергетичної ефективності будівель першого 

етапу, зокрема:  

- створено Фонд енергоефективності, реалізовано 100 проектів, отримано 1 тис. 

заявок 

- впроваджено енергетичну сертифікацію, видано 10000 сертифікатів; 

- затверджено Національний план збільшення кількості будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання енергії 

- реалізовано ряд заходів, спрямованих на підвищення обізнаності населення. 

 

 

 Національний план дій з енергоефективності на 

період до 2030 року. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 

1803-р 

Прийнято наприкінці 2021 року, розпочато реалізацію, зокрема у частині заходів 

у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель: 

- проведено переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування та 

розширення сфери діяльності Фонду енергоефективності; 

- створення бази енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель; 

- передбачає впровадження систем енергоменеджменту. 

План передбачає розвиток місцевих програм підтримки енергоефективності; 

визначає створення бази енергетичних та експлуатаційних характеристик 

будівель; передбачає просування та розвиток ринку енергосервісу та підвищення 

рівня комерційного обліку споживання енергоносіїв; передбачає впровадження 

систем енергоменеджменту. 



ПРОЕКТ 

 214 

 Концепція реалізації державної політики у 

сфері забезпечення енергетичної ефективності 

будівель у частині збільшення кількості 

будівель з близьким до нульового рівнем 

споживання енергії та затвердження 

Національного плану збільшення кількості 

будівель з близьким до нульового рівнем 

споживання енергії. Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 29 січня 2020 р. № 88-р 

Прийнято, реалізується, зокрема в рамках заходів першого етапу Нацплану: 

- розроблено законопроект щодо вдосконалення регулювання у сфері, 

імплементацію законодавства ЄС, покращення роботи Фонду 

енергоефективності; 

- розроблено проект Стратегії термомодернізації; 

- вдосконалюється регулювання енергетичної сертифікації будівель, Базу даних 

енергетичних сертифікатів інтегровано в Єдину електронну систему у сфері 

будівництва; 

- розроблено та затверджено мінімальні вимоги до енергетичної ефективності 

будівель; 

- здійснюється розробка вимог до будівель з близьким до нульоваого рівнем 

споживання; 

- затверджено порядок впровадження систем енергоменеджменту в державних 

органах, закладах та установах, впроваджено енергоменеджмент у 271 громаді, 

готується їх ширше впровадження. 

 Державна цільова економічна програма 

енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива 

на 2010-2021 роки. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 

З 2019 року програма використовувалася виключно для кредитування населення 

в цілях утеплення. 

Загальний обсяг виконання програми в попередні роки і за іншими напрямками 

не перевищував 40%. 

Очікувані результати - не досягнуто. 

Розроблено сфокусовані на секторі будівель проект Довгострокової стратегії 

термомодернізації будівель до 2050 року та проект Загальнодержавної цільової 

економічної програми термомодернізації будівель на 2020-2030 роки (в тому 

числі енергетичної модернізації житлового фонду), спрямований на досягнення 

цілей те фінансування заходів проекту стратегії. 

 
__________________________ 

 

VI. Інфраструктура систем життєзабезпечення 

 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 
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Проблема 4.1. Існуюча система теплозабезпечення в Україні не здатна гарантувати громадянам безперервне, безпечне, доступне і якісне 

опалення 

 Концепція реалізації державної політики у 

сфері теплопостачання (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2017 р. № 569-р) 

План заходів реалізації концепції до 2020 року - затверджений і виконаний 

повністю. 

План заходів на наступні періоди - не затверджено. 

Очікувані результати першого етапу - не досягнуто. 

 Енергетична стратегія України на період до 

2035 року “Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність” (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від від 18 серпня 2017 р. № 605-р) 

План заходів реалізації стратегії - не затверджено. 

Очікувані результати на 2020 рік - не досягнуто. 

 Державна цільова економічна програма 

енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива 

на 2010-2021 роки (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 

р. № 243) 

З 2019 року програма використовувалася виключно для кредитування населення 

в цілях утеплення. 

Загальний обсяг виконання програми в попередні роки і за іншими напрямками 

не перевищував 40%. 

Очікувані результати - не досягнуто. 

  

   

Проблема 4.2. Існуючий стан систем водопостачання не забезпечує споживачів безпечним, доступним та стабільним питним 

водопостачанням 

 Загальнодержавна цільова соціальна програми 

“Питна вода України” на  2022-2026 роки 

(Законопроект 5723 прийнятий Верховною 

Радою України, очікує на підпис) 

Очікує підписання 
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 Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року (затверджені Указом Президента 

України № 722/219 від 30.09.2019 р) 

Цілі не досягнуті 

 Програма діяльності Кабінету Міністрів 

України (затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України № 471 від 12.06.2020 р) 

Цілі не досягнуті 

 План заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України 1106 від 25.10.2017 р) 

заходи 1722, 1755, 1774, 1776 

Заходи не виконані 

   

   

Проблема 4.3. Існуючий стан систем централізованого водовідведення не здатний забезпечити доступні послуги та безпеку 

навколишнього середовища 

 Загальнодержавна програми розвитку  

та реконструкції централізованих систем  

водовідведення населених пунктів України   

Концепція програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

1004-р від  22 серпня 2011 року. Програма потребує розробки. 

 Цілі сталого розвитку України на період до 

2030 року (затверджені Указом Президента 

України № 722/219 від 30.09.2019 р) 

Цілі не досягнуті 
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 Програма діяльності Кабінету Міністрів 

України (затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України № 471 від 12.06.2020 р) 

Цілі не досягнуті 

 План заходів з виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, 

(затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України 1106 від 25.10.2017 р) 

заходи 1722, 1755, 1774, 1776 

Заходи не виконані 

   

Проблема 4.4. Неефективна система поводження з побутовими відходами не дозволяє реалізувати економічний потенціал вторинного 

використання ресурсів. 

 Національна стратегія управління відходами в 

Україні до 2030 року (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 08.11.2017 № 820-р.) 

Очікувані результати на 2021 рік - не досягнуто. Потребує перегляду і 

коригування у зв’язку з прийняттям Закону України “Про управління відходами”. 

 

 Національний план управління відходами до 

2030 року (затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 

р. № 117-р.) 

Очікувані результати на 2021 рік - не досягнуто. Потребує перегляду і 

коригування у зв’язку з прийняттям Закону України “Про управління відходами”. 

 

 Закон України «Про управління відходами» 

(реєстр. № 2207-1-д) 

20.06.22 закон було прийнято Верховною Радою України у другому читанні. 

Очікує підпису президента.   
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Додаток 2 

комітет № 1, група «Будівництво, містобудування, 

модернізація міст та регіонів України» 

 

 

 

 

Перелік нормативно-правових актів, на виконання завдань Плану відновлення та розвитку 

України 

 

№ Назва нормативно-правового акта Мета та завдання Плану, на 

виконання яких спрямовано 

НПА 

Відповідальні 

за виконання 

Строк 

виконання 

(місяць, 

рік) 

Індикатор 

виконання 

Відновлення та сталий розвиток регіонів 

1. Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення регіонів та 

територій» (реєстр. № 5323 від 

01.04.2021) 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

Мінрегіон вересень 

2022 

Прийнято акт,  

 спрямований на 

запровадження 

трирівневої системи 

стратегічного 

планування 

регіонального 

розвитку, механізмів, 

інструментів та 
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управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Оновити Закон 

України “Про засади 

державної регіональної 

політики”, передбачивши 

трирівневу систему 

стратегічного планування 

регіонального розвитку, 

механізми, інструменти та 

особливості відновлення, 

стимулювання і розвитку 

різних типів територій 

особливостей 

відновлення, 

стимулювання і 

розвитку різних типів 

територій 

2. Постанова Кабінету Міністрів 

України про Порядок розроблення 

плану відновлення та розвитку 

регіонів (регіональні та територіальні 

громади) 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Мінрегіон 

ЦОВВ 

ОДА КМДА 

ОМС (за 

згодою) 

АРР (за 

згодою) 

у 

шестимісяч

ний строк 

після 

прийняття 

проекту 

закону  

№ 5323 

Прийнято акти,  

 спрямовані на 

відновлення та 

розвиток  регіонів 
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3. Постанова (розпорядження) Кабінету 

Міністрів України про затвердження 

Плану  відновлення та розвитку 

регіонів 

Завдання: Розроблення 

механізму фінансування 

відновлення регіонів та громад 

4. Закон України про фонд відновлення 

і стимулювання розвитку регіонів та 

територій 
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5. Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 р. № 950 

"Про затвердження Регламенту 

Кабінету Міністрів України" 

 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Удосконалити 

процедурні питання, пов’язані 

із забезпеченням узгодження 

секторальних і регіональних 

пріоритетів розвитку під час 

розроблення нормативно-

правових актів Кабінету 

Міністрів України, актів 

законодавства 

Мінрегіон 

ЦОВВ 

 

Внесено зміни до  

акту, в частині 

надання висновку 

щодо відповідності 

проектів актів 

Кабінету Міністрів 

України стратегічним 

цілям та пріоритетам 

визначеним ДСРР 
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6. Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 лютого 2016 р. № 258 

"Про затвердження Типового 

положення про агенцію 

регіонального розвитку" 

 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Створення системи 

інституцій розвитку територій 

Мінрегіон 

Агенції 

регіонального 

розвитку (за 

згодою) 

Внесено зміни до акту 

спрямовані  на 

зміцнення 

інституційної 

спроможності для 

регіонального 

розвитку 

7. Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету міністрів 

України від 11 листопада 2015 р. № 

931 "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".   

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Врегулювання 

питання щодо надання 

Мінрегіон 

ЦОВВ 

ОДА КМДА 

Внесено зміни до акту 

в частині вимог до 

порядків розроблення 

ДСРР та Планів 

реалізації ДСРР, а 

також програм 

регіонального 

розвитку. 
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8. Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 листопада 2015 р.  

№ 932 "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". 

висновку про відповідність 

проектів регіональних 

стратегій розвитку 

встановленим вимогам щодо 

їх підготовки та стратегічним 

цілям і пріоритетам Державної 

стратегії регіонального 

розвитку 

Внесено зміни до акту, 

стосовно порядку 

підготовки та надання 

висновку щодо 

відповідності проектів 

регіональних стратегій 

розвитку, планів 

заходів з їх реалізації 

або змін до них 

встановленим вимогам 

щодо їх підготовки, 

стратегічним цілям і 

пріоритетам, 

визначеним ДСРР 

9. Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від серпня 2020 р. № 695 

"Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки" 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Внести зміни до 

Державної стратегії 

Мінрегіон 

ЦОВВ 

ОДА КМДА 

 Внесено зміни до акту, 

в частині актуалізації 

функціональних типів 

територій 
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10

. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України про визначення переліку 

функціональних типів територій, а 

також вимоги щодо показників для 

віднесення територій до різних 

функціональних типів 

регіонального розвитку на 

2021-2027 роки, 

передбачивши зокрема 

актуалізацію функціональних 

типів територій 

 

Прийнято акт, яким 

встановлено перелік 

ФТТ та відповідні 

показники щодо 

віднесення території 

до таких типів 

11

. 

Наказ Мінрегіону щодо утворення 

відповідної комісії для оцінки і 

віднесення територій до 

функціональних типів 

Мінрегіон Прийнято наказ з 

визначенням складу 

Комісії та 

Положенням про неї  

Оприлюднено на сайті 

Методичні 

рекомендації 
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. 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12 

травня 2021 р. № 497-р "Деякі 

питання реалізації у 2021-2023 роках 

Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки" 

Мета: 1.1   Повернути людей 

в Україну і додому. Створити 

умови для забезпечення людей 

роботою, житлом, публічними 

послугами і безпечним 

життєвим середовищем. 

Стимулювати народжуваність 

та забезпечити підтримку 

сімей з дітьми. Сформувати 

територіально збалансовану 

систему розселення. 

Завдання: Розроблення 

програм регіонального 

розвитку «Територіальна 

згуртованість України» та 

 Внесено зміни до акту, 

що  спрямовані на 

визначення цілей та 

оптимальних шляхів 

для повернення людей 

в Україну та на місця 

постійного 

проживання, 

згуртованості 

суспільства, 

підвищення рівня та 

якості зайнятості 

населення, 

відновлення та 

економічного 

розвитку регіонів та їх 

інституційної 
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«Розвиток людського 

капіталу»  

Мета: 1. 3. Стимулювати 

розвиток місцевої, 

регіональної економіки та 

економіки макрорегіонів на 

основі потенціалу різних типів 

територій та з урахуванням 

принципів “зеленої 

економіки” 

Завдання: Розроблення 

програм регіонального 

розвитку «Стимулювання 

розвитку регіональних 

полюсів зростання», «Нове 

українське село», «Розвиток 

прикордонних територій в 

несприятливих умовах», 

«Розвиток українських 

Карпат», «Розвиток 

потенціалу макрорегіону 

Азов-Чорне», «Зміцнення 

інституційної спроможності 

для регіонального розвитку» 

та «Справедлива 

трансформація 

монофункціональних міст» 

спроможності, з 

урахуванням 

особливостей різних 

типів територій. 
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. 

Наказ Мінрегіону «Методичні 

рекомендації щодо порядку 

розроблення, затвердження, 

реалізації, проведення моніторингу та 

оцінювання  реалізації стратегій 

розвитку територіальних громад» 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Забезпечення 

надання методичної допомоги 

для розроблення та оновлення 

територіальними громадами 

документів стратегічного 

планування їх розвитку  

 

Мінрегіон Прийнято наказ 

спрямований на 

підтримку 

розроблення тер 

громадами документів 

стратегічного 

планування.  

Оприлюднено на сайті 

Методичні 

рекомендації 
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14

. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

Постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 березня 2015 р. № 196 

"Деякі питання державного фонду 

регіонального розвитку" 

 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Удосконалити 

механізм фінансування 

розвитку регіонів та громад на 

засадах прозорості, 

конкурентності, 

горизонтального 

вирівнювання, солідарності та 

партнерства 

Мінрегіон 

ЦОВВ 

ОДА 

КМДА 

Агенції 

регіонального 

розвитку (за 

згодою 

 

Внесено зміни до акту 

щодо  удосконалення 

механізму 

фінансування 

розвитку регіонів та 

громад 
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. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про реалізацію 

експериментального проекту щодо 

моніторингу завданих пошкоджень та 

руйнувань по регіонам України 

внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації на основі геоінформаційної 

системи» 

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Забезпечити 

реалізацію 

експериментального проекту 

моніторингу завданих 

пошкоджень та руйнувань по 

регіонам України внаслідок 

збройної агресії Російської 

Федерації на основі 

геоінформаційної системи 

Мінрегіон 

Мінцифри 

Держстат 

Прийнято постанову 

Кабінету Міністрів 

України  від 

24.06.2022  №  726 
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. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України про створення та 

забезпечення функціонування та 

оцінювання  єдиної геоінформаційної 

системи  

Мета: 1.4. Створити систему 

багаторівневого врядування та 

спеціалізованих інституцій 

розвитку територій, яка 

відповідає викликам воєнного 

часу і післявоєнного 

відновлення та розвитку. 

Забезпечити формування 

політик і прийняття 

управлінських рішень на 

основі даних 

Завдання: Розбудувати 

систему інформаційно-

аналітичного забезпечення та 

розвиток управлінських 

навичок для прийняття 

рішень, що базуються  на 

об’єктивних даних. 

Завдання: Запровадити 

проведення регулярних 

досліджень з актуальних 

питань регіонального розвитку 

на державному, регіональному 

та місцевому рівні, зокрема з 

урахуванням функціональних 

типів територій 

Мінрегіон 

Мінцифри 

Держстат 

ОДА 

КМДА 

Агенції 

регіонального 

розвитку  та 

ОМС (за 

згодою) 

 

Прийнято акт 

спрямований на  

створення та 

забезпечення 

функціонування  

єдиної 

геоінформаційної 

системи, організації 

проведення 

моніторингу, 

визначення 

індикаторів тощо  
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17

. 

Постанова Кабінету Міністрів про 

схвалення Концепції  Державної 

цільової програми справедливої 

трансформації монофункціональних 

міст України 

Мета: 1. 3. Стимулювати 

розвиток місцевої, 

регіональної економіки та 

економіки макрорегіонів на 

основі потенціалу різних типів 

територій та з урахуванням 

принципів “зеленої 

економіки” 

Завдання: Розробити 

Концепцію та Державну 

цільову програму 

справедливої трансформації 

монофункціональних міст 

України (в т.ч. вугільних). 

Мінрегіон 

Мінекономіки 

Міненерго 

грудень 

2022 

Прийнято акти 

спрямовані на 

відновлення та 

розвиток 

економічного 

середовища 

монофункціональних 

міст (в тому числі 

внесення змін до 

Концепції) 

 

18

. 

Постанова Кабінету Міністрів про 

схвалення Державної цільової 

програми справедливої 

трансформації монофункціональних 

міст України 

 

Регулювання у будівництві 
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Проєкт постанови КМУ “Про 

затвердження Порядку розроблення, 

проведення громадського 

обговорення, погодження, внесення 

змін, складу та змісту програм 

комплексного відновлення області, 

території територіальної громади (її 

частини)" 

Мета 2.1. Комплексне 

відновлення об’єктів 

інфраструктури та житлового 

фонду внаслідок руйнувань з 

застосуванням сучасних 

підходів та практик розвитку 

регіонів/ територіальних 

громад/населених пунктів 

відповідно до принципів 

сталого розвитку, зокрема: 

людиноцентризм, раціональне 

просторове планування, стала 

міська мобільність, 

інклюзивність, 

енергоефективність, 

екологічність, створення «life-

work balance» середовища 

Завдання: Підготовка та 

прийняття нормативно-

правових актів з визначення 

порядку розроблення програм 

комплексного відновлення 

регіонів, територіальних 

громад (їх частин) 

КМУ 

Мінрегіон 

Серпень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проєкт постанови КМУ “Про 

внесення змін  до постанови КМУ від 

01.09.2021 № 926 “Про затвердежння 

Порядку розроблення містобудівної 

документації” (в частині картографії, 

особливостей в умовах військового 

стану) 

Мета 2.1. Комплексне 

відновлення об’єктів 

інфраструктури та житлового 

фонду внаслідок руйнувань з 

застосуванням сучасних 

підходів та практик розвитку 

регіонів/ територіальних 

громад/населених пунктів 

відповідно до принципів 

сталого розвитку, зокрема: 

людиноцентризм, раціональне 

просторове планування, стала 

міська мобільність, 

інклюзивність, 

енергоефективність, 

екологічність, створення «life-

work balance» середовища 

Завдання: Підготовка та 

прийняття нормативно-

правових актів з визначення 

порядку розроблення програм 

комплексного відновлення 

регіонів, територіальних 

громад (їх частин) 

КМУ 

Мінрегіон 

Серпень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проєкт постанови КМУ “Про 

внесення змін до постанови КМУ від 

25.05.2011 № 555 “Про затвердження 

Порядку проведення громадських 

слухань” (в частині особливостей в 

умовах військового стану, 

завершення імплементації Закону 

711) 

Мета 2.1. Комплексне 

відновлення об’єктів 

інфраструктури та житлового 

фонду внаслідок руйнувань з 

застосуванням сучасних 

підходів та практик розвитку 

регіонів/ територіальних 

громад/населених пунктів 

відповідно до принципів 

сталого розвитку, зокрема: 

людиноцентризм, раціональне 

просторове планування, стала 

міська мобільність, 

інклюзивність, 

енергоефективність, 

екологічність, створення «life-

work balance» середовища 

Завдання: Підготовка та 

прийняття нормативно-

правових актів з визначення 

порядку розроблення програм 

комплексного відновлення 

регіонів, територіальних 

громад (їх частин) 

Мінрегіон Вересень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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 Проект Закону “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності” 

(Реєстраційний № 5655 11.06.2021) 

Мета 2.2. Забезпечення 

публічності і прозорості 

містобудівної документації та 

дозвільно-реєстраційних 

процедур 

Завдання: Проведення 

реформування сфери 

містобудівної діяльності 

ВРУ  

Мінрегіон 

Січень 

2023 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

 
Проєкт Постанови КМУ "Про 

внесення змін до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011 

р. № 559 “Про містобудівний 

кадастр” 

Мета 2.2. Забезпечення 

публічності і прозорості 

містобудівної документації та 

дозвільно-реєстраційних 

процедур 

Завдання: Оновлення 

нормативно-правової бази 

щодо функціонування 

містобудівного кадастру на 

державному рівні 

Мінрегіон Вересень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проєкт Постанови КМУ «Порядок 

проведення експериментального 

проекту щодо запровадження 

Єдиного державного реєстру адрес та 

інших реєстрів, необхідних для його 

ведення» 

Мета 2.2. Забезпечення 

публічності і прозорості 

містобудівної документації та 

дозвільно-реєстраційних 

процедур 

Завдання: Оновлення 

нормативно-правової бази 

щодо функціонування 

містобудівного кадастру на 

державному рівні та Єдиної 

державної електронної 

системи у сфері будівництва 

Мінрегіон Жовтень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

 
Проєкт Постанови КМУ «Про 

внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 червня 2021 

р. № 681 “Деякі питання забезпечення 

функціонування Єдиної державної 

електронної системи у сфері 

будівництва” 

Мета 2.2. Забезпечення 

публічності і прозорості 

містобудівної документації та 

дозвільно-реєстраційних 

процедур 

Завдання: Оновлення 

нормативно-правової бази 

щодо функціонування Єдиної 

державної електронної системи 

у сфері будівництва 

КМУ 

Мінрегіон 

Листопад 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проект Закону України “Про 

внесення змін до Закону України 

“Про регулювання містобудівної 

діяльності” щодо запровадження 

будівельного інформаційного 

моделювання (BIM-технологій) та 

науково-технічного супроводу на всіх 

етапах життєвого циклу об’єктів 

будівництва, удосконалення 

процедури обстеження об’єктів, 

прийнятих в експлуатацію в 

установленому законодавством 

порядку” 

Мета 2.3. Ефективне 

управління будівлями 

протягом їх життєвого циклу 

Завдання:Оновлення 

нормативно-правової бази 

щодо управління  життєвим 

циклом будівель  

ВРУ  

Мінрегіон 

Серпень 

2023 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

 
Проект наказу Мінрегіону “Про 

схвалення методики визначення та 

оцінювання вартості життєвого 

циклу” 

Мета 2.3. Ефективне 

управління будівлями 

протягом їх життєвого циклу 

Завдання: Встановлення 

методики визначення та 

оцінювання вартості  

життєвого циклу будівель  

Мінрегіон жовтень 

2022 року 

Прийнято Наказ 
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 Проєкт постанови КМУ “Про 

затвердження Порядку поводження з 

відходами, що утворились у зв’язку з 

пошкодженням будівель та споруд 

внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій або 

проведенням робіт з ліквідації їх 

наслідків” 

 

Мета 2.5: Запровадження 

системи сталого поводження з 

відходами будівництва і 

знесенняя 

Завдання: Розробити Порядок 

поводження з відходами, що 

утворились у зв’язку з 

пошкодженням будівель та 

споруд внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій 

або проведенням робіт з 

ліквідації їх наслідків 

 

   

   

 
   

Житло, енергоефективність та цивільний захист 
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Державна цільова соціальна програма 

забезпечення житлом громадян 

України, житло яких зазнало 

руйнувань чи пошкоджень внаслідок 

збройної агресії російської федерації 

проти України 

Мета: 1.3 100% громадян 

отримали компенсацію за 

пошкоджене/зруйноване 

житло. 

  

Завдання: Забезпечити 

компенсації в формі 

відновлення житлового стану 

будинків шляхом проведення 

капітального ремонту, 

реконструкції, будівництва 

житла, купівлі 

квартир/будинків, у т.ч. викуп 

у забудовників у вже введених 

в експлуатацію об'єктах та 

передати їх у власність 

Мінрегіон Грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

житлом громадян 

житло яких зазнало 

руйнувань чи 

пошкоджень внаслідок 

збройної агресії 

російської федерації 

проти України 

  

 
Закон України “Про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих 

категорій об’єктів нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією 

Російської Федерації” 

Мінрегіон Жовтень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

запровадження 

комплексного 

нормативного 

регулювання процесу 

компенсації за 

втрачене нерухоме, 

зокрема житлове, 

майно. 
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Наказ Мінрегіону щодо створення та 

припинення використання місць 

компактного проживання з 

конструкцій контейнерного типу для 

тимчасового розміщення ВПО та/або 

осіб, які втратили житло внаслідок 

збройних дій 

Мета: 2.1 Громадяни, які 

потребують забезпечення 

житлом для тимчасового 

проживання у зв'язку зі 

збройною агресією розміщені 

у місцях тимчасового 

проживання  

  

Завдання: Облаштовано 

приміщення для тимчасового 

проживання/перебування 

(будівлі культурно-соціальної 

та адміністративної сфери, 

модульні будинки та інші 

збірні або пересувні 

конструкції). 

Мінрегіон Грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

запровадження єдиних 

стандартів створення 

та експлуатації місць 

компактного 

розміщення 

модульного типу 

(контейнерного типу) 
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Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

оподаткування житлової 

нерухомості» 

Мета: 2.1 Громадяни, які 

потребують забезпечення 

житлом для тимчасового 

проживання у зв'язку зі 

збройною агресією розміщені у 

місцях тимчасового 

проживання  

  

Завдання: Запроваджено нові 

інструменти стимулювання 

використання порожнього 

житла для використання, 

зокрема, через здачу в оренду 

(за допомогою удосконалення 

оподаткування нерухомості) 

  

Мінфін 

Мінюст 

Грудень 

2023 

Прийнято акт, 

спрямований на 

встановлення 

податкових стимулів 

для залучення на 

ринок оренди (і 

відповідно 

використання цього 

житла для розміщення 

внутрішньо 

переміщених осіб і 

осіб, житло яких 

зруйноване) житлових 

приміщень, які наразі 

не використовуються 

для проживання 
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Закон України “Про житловий фонд 

неприбуткової оренди” 

  

Мета: 2.2 Громадяни 

забезпечені житловими 

приміщення з фондів житла 

для тимчасового проживання 

та соціального призначення 

  

Завдання: Запровадити нові 

(удосконалити діючі) 

механізми наповнення 

відповідних фондів та 

механізми їх використання, 

зокрема наповнення житлових 

фондів шляхом: викуп житла; 

переобладнання нежитлових 

приміщень у житлові; 

безхазяйні приміщення; 

відумерла спадщина; зміна 

цільового призначення; 

неприбуткова оренда, тощо 

Мінрегіон, 

ФДМУ 

Грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення житлової 

політики у 

відповідність до 

кращих практик країн 

ЄС; розширення 

доступу до програм 

доступного житла; 

надання можливості 

недержавним 

неприбутковим 

організаціям брати 

участь у створенні 

доступного житла (у 

тому числі, без 

залучення бюджетного 

фінансування); 

створення можливості 

відшкодування 

частини витрат на 

створення такого 

житла через 

встановлення орендної 

плати, хай навіть 

пільгової; відкриття 

доступу до 

кредитування від 

міжнародних 

фінансових інституцій; 
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удосконалення 

інструментів захисту 

прав і уточнення 

обов’язків сторін 

оренди житла: як 

орендарів, так і 

орендодавців, - щодо 

найактуальніших 

проблемних питань, а 

саме виселень, 

завищення цін, 

пошкодження майна, 

проникнення в 

помешкання і 

порушення 

приватності. 

  

  



ПРОЕКТ 

 244 

 
Закон України “Про внесення змін до 

ЗУ “Про житловий фонд соціального 

призначення” 

  

Мінрегіон 

Мінсоцполітик

и 

2024 Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення у 

відповідність до засад і 

підходів соціального 

житла у країнах ЄС 

  

 
Закон України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми 

розвитку соціального житла» 

Мінрегіон 2023 Прийнято акт, 

спрямований на на 

виконання 

прикінцевих положень 

ЗУ “Про житловий 

фонд соціального 

призначення» 
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Житловий кодекс України Мета: 2.3 Громадяни 

забезпечені житлом (різні 

інструменти для різних 

категорій громадян) 

  

Завдання: Відхід від 

закладених засад та логіки 

радянських часів підходів до  

реалізації права громадян на 

житло, зокрема шляхом 

завершення приватизації 

  

Мінрегіон Грудень 

2025 

Прийнято акт, 

спрямований на 

нормативно 

регулювання житлових 

питань. 
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Закон України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Іпотеку» 

 

Мета: 2.3 Громадяни 

забезпечені житлом (різні 

інструменти для різних 

категорій громадян) 

  

Завдання: Прийняти нові 

місцеві та регіональні 

програми реалізації прав 

громадян на житло 

Удосконалити механізми 

забезпечення житлом деяких 

категорій громадян, які мають 

право на державну підтримку, 

в т.ч. державних житлових 

програм 

  

Мінрегіон 

Мінфін 

Жовтень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на захист 

прав кредиторів для 

швидкого стягування 

предмета іпотеки. 

 Наказ Мінюсту “Про внесення змін 

до наказу Мінюсту від 22.02.2012 № 

296/5 “Про затвердження Порядку 

вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України” 

Мінюст Серпень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на  

вдосконалення 

порядку вчинення 

виконавчих написів 

нотаріусами щодо 

житла в іпотеці 
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Постанова КМУ «Про внесення змін 

до Постанови КМУ № 28 від 24 січня 

2020 р.» щодо змін Порядку 

здешевлення вартості іпотечних 

кредитів 

Мінфін, КМУ Липень 

2025 

Прийнято акт, 

спрямований на 

розширення кола осіб, 

які можуть отримати 

іпотеку і об’єктів, які 

можуть брати участь у 

програмі. 

 
Закон України “Про гарантування 

речових прав на об'єкти нерухомого 

майна, які будуть споруджені в 

майбутньому” (реєстраційний № 5091 

від 17.02.2021) 

 

Мінрегіон Серпень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

врегулювання ринку 

первинної 

нерухомості, захист 

прав інвесторів у 

первинну нерухомість, 

запроваджує 

механізми впливу 

інвесторів на процес 

будівництва 
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Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

оподаткування операцій з продажу 

(обміну) об'єктів нерухомого майна, 

незавершеного будівництва, 

майбутнього об’єкта нерухомості, 

спеціальних майнових прав на такі 

об'єкти» 

Мінфін 

Мінрегіон 

Серпень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

розширення кола осіб, 

які можуть отримати 

іпотеку 

 
Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

спрощення управління 

багатоквартирними будинками» 

  

Мета: Ціль 3.1.  Співвласників 

багатоквартирними будинками 

мають доступ до управління, 

зокрема шляхом використання 

електронних інструментів 

  

Завдання: Запровадити 

механізми щодо спрощення 

управління багатоквартирними 

будинками, зокрема 

цифровізація процесів 

управління БКБ 

ВРУ 

Мінрегіон 

Серпень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

спрощення процедур 

управління 

багатоквартирними 

будинками, зокрема 

запровадження 

цифровізації процесів 

управління БКБ 
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 Проєкт Закону “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення вимог цивільного захисту 

під час планування та забудови 

територій” 

 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Внесення змін до 

законодавства щодо 

забезпечення створення 

захисних споруд цивільного 

захисту або споруд подвійного 

призначення під час 

проектування та будівництва 

об’єктів будь-якого 

призначення незалежно від 

класу наслідків та форми 

власності. 

ВРУ 

Мінрегіон 

Серпень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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 Проєкт Стратегії  громадської безпеки та 

цивільного захисту 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Внесення змін до 

законодавства щодо 

забезпечення створення 

захисних споруд цивільного 

захисту або споруд подвійного 

призначення під час 

проектування та будівництва 

об’єктів будь-якого 

призначення незалежно від 

класу наслідків та форми 

власності. 

МВС 

ДСНС 

Грудень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проєкт постанови КМУ “Про 

внесення змін  до постанови КМУ від 

01.09.2021 № 926 “Про затвердежння 

Порядку розроблення містобудівної 

документації” (в частині цивільного 

захисту) 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Внесення змін до 

законодавства щодо 

забезпечення створення 

захисних споруд цивільного 

захисту або споруд подвійного 

призначення під час 

проектування та будівництва 

об’єктів будь-якого 

призначення незалежно від 

класу наслідків та форми 

власності 

КМУ  

Мінрегіон 

Серпень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проєкт наказу Мінрегіону “Про 

внесення змін до  розділу 1 

“Керівники, професіонали, фахівці” 

Випуску 64 “Будівельні монтажні та 

ремонтно-будівельні роботи” 

Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. 

” 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Поширення  

кваліфікаційних характеристик 

до професії “експерт з 

пожежної і техногенної 

безпеки” в частині цивільного 

захисту 

КМУ  

Мінрегіон 

ДСНС 

Листопад 

2022  

Прийнято нормативно-

правовий акт 

 Проєкт постанови КМУ “Про 

внесення змін  до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 січня 2014 р. 

№ 6 “Про затвердження переліку 

об’єктів, що належать суб’єктам 

господарювання, проектування яких 

здійснюється з урахуванням вимог 

інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту” 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Внесення змін до 

законодавства щодо 

забезпечення створення 

захисних споруд цивільного 

захисту або споруд подвійного 

призначення під час 

проектування та будівництва 

об’єктів будь-якого 

призначення незалежно від 

КМУ  

Мінрегіон 

ДСНС 

Листопад 

2022  

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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класу наслідків та форми 

власності 

 
Проєкт постанови КМУ “Про 

внесення змін  до постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.03.2017 р. № 

138 “Деякі питання використання 

захисних споруд цивільного захисту” 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Забезпечення 

належного використання 

існуючого фонду захисних 

споруд 

КМУ 

ДСНС 

МВС 

Січень 

2023 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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Проєкт наказу МВС “Про внесення 

змін до наказу МВС України від 

09.07.2018  № 579 «Про затвердження 

вимог з питань використання та 

обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту» (стосовно 

уточнення механізму створення 

фонду захисних споруд цивільного 

захисту, його експлуатації та 

утримання) 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Внесення змін до 

наказу МВС України від 

09.07.2018  № 579 “Про 

затвердження вимог з питань 

використання та обліку фонду 

захисних споруд цивільного 

захисту” 

МВС 

ДСНС 

Вересень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

 
Внесення змін до Адміністративного 

кодексу України щодо законодавчего 

визначення відповідальності за 

недотримання вимог цивільного 

захисту суб'єктами владних 

повноважень під час проектування, 

будівництва та здійснення контролю 

під час приймання в експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

Мета 3.4. Забезпечення 

максимальної кількості 

населення захистом від 

небезпечних уражень 

внаслідок бойових дій 

Завдання: Визначення 

відповідальності за 

недотримання вимог 

цивільного захисту суб'єктами 

владних повноважень під час 

проектування, будівництва та 

здійснення контролю під час 

приймання в експлуатацію 

об’єктів будівництва. 

ВРУ  

ДСНС 

МВС 

Лютий 

2023 

Прийнято нормативно-

правовий акт 
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 Наказ Мінрегіону “Про затвердження 

складу, змісту, порядку розроблення 

та оновлення місцевих енергетичних 

планів” 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Створити рамкову 

методологію для 

довгострокового планування 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

Мінрегіон вересень 

2022 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, необхідний для 

встановлення 

єдиних вимог до 

затвердження складу, 

змісту, порядку 

розроблення та 

оновлення місцевих 

енергетичних планів 

 Постанова КМУ щодо внесення змін 

до Порядку впровадження систем 

енергетичного менеджменту 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Запровадити 

системи енергетичного 

менеджменту в 100% громад 

для ефективного управління 

використанням паливно-

енергетичних ресурсів 

Мінрегіон 

Міненерго 

ДАЕЕ 

 

лютий 

2023 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, що розширює 

впровадження систем 

енергетичного 

менеджменту зокрема 

на органи місцевого 

самоврядування 
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 Розпорядження КМУ щодо 

затвердження Плану заходів з 

реалізації у 2024-2026 роках 

Національного плану дій з 

енергоефективності на період до 2030 

року 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Знизити на 35%  

питоме споживання палива та 

енергії в секторі будівель 

щонайменше  

Мінрегіон 

Міненерго 

ДАЕЕ 

 

грудень 

2023 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, який оновлює 

Національний план на 

наступний 3-річний 

період реалізації та 

передбачить нові 

заходи з досягнення 

національної мети з 

енергоефективності   

 Розпорядження КМУ щодо 

Національний план дій з розвитку 

відновлюваної енергетики на період 

до 2030 року 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Збільшити до 27% 

частку використання місцевих 

відновлювальних джерел 

енергії 

Міненерго 

Мінрегіон 

ДАЕЕ 

 

січень 2023 Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, який встановлює 

цілі розвитку галузі до 

2030 року та 

передбачить заходи, 

що забезпечать 

збалансований 

розвиток 

відновлюваної 

теплоенергетики та 

електроенергетики 
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 Постанова КМУ щодо затвердження 

порядку збору первинної інформації, 

моніторингу та оцінки виконання 

Національного плану дій з 

енергоефективності, у тому числі 

через електронну національну 

систему моніторингу 

енергоефективності 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Впровадити 

загальнодержавну систему 

моніторингу стану систем 

життєзабезпечення населених 

пунктів 

Міненерго 

ДАЕЕ 

 

грудень 

2023 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, який створює 

основу для проведення 

оцінки внеску 

кожного з заходів 

Національного плану 

у досягнення 

встановлених цілей з 

енергоефективності 

 Наказ Мінрегіону щодо Методики 

розроблення планів пріоритетних 

інвестицій і техніко-економічних 

обґрунтувань проєктів сталого 

енергетичного розвитку громад і 

регіонів 

Мета 3.5. Створення умов для 

підготовки і впровадження 

проєктів сталого 

енергетичного розвитку 

громад і регіонів України 

 

Завдання: Розробити 

банкабельні плани 

пріоритетних інвестицій і 

техніко-економічні 

обґрунтування проєктів 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

Мінрегіон 

Мінекономіки 

грудень 

2023 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, що сприятиме 

залученню інвестицій 

у сталий енергетичний 

розвиток громад і 

регіонів  шляхом 

удосконалення та 

уніфікації 

розроблення планів 

пріоритетних 

інвестицій і техніко-

економічних 

обґрунтувань 
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 Внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо надання 

податкових пільг виробникам 

енергоефективних матеріалів та 

обладнання 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Запровадити 

механізми податкового 

стимулювання до підвищення 

енергоефективності в сфері 

надання житлово-

комунальних послуг 

Мінфін 

Мінекономіки 

Мінрегіон 

 

вересень 

2022 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, що вносить зміни 

до Податкового 

кодексу України для 

звільнення від 

оподаткування ПДВ  

виробників 

енергоефективних 

матеріалів та 

обладнання для 

стимулювання ринку в 

Україні та зменшення 

дефіциту 

енергоефективних 

матеріалів та 

обладнання  

 Внесення змін до Митного кодексу 

України щодо зниження ввізних мит 

на засоби для виробництва 

енергоефективних матеріалів та 

обладнання 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Запровадити 

механізми стимулювання 

розвитку вітчизняного 

виробництва 

енергоефективного 

обладнання та 

Мінфін 

Мінекономіки 

Мінрегіон 

 

вересень 

2022 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, що вносить зміни 

до Митного кодексу 

України для зниження 

ввізних мит на засоби 

для виробництва 

енергоефективних 

матеріалів та 

обладнання для 

зменшення дефіциту 

енергоефективних 
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енергозберігаючих 

будівельних матеріалів  

 

 

матеріалів та 

обладнання  

 Постанова КМУ щодо Порядку 

функціонування схеми зобов’язань з 

енергоефективності та визначення 

розмірів та сплати внесків, які 

сплачуються зобов'язаними 

сторонами до державної установи 

“Фонд енергоефективностіˮ 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Запровадити 

механізми “Від субсидій до 

інвестицій” (Subsidies-to-

Investments) для 

стимулювання до підвищення 

енергоефективності в 

житловій сфері та подолання 

енергетичної бідності 

Міненергетики

, Мінрегіон, 

Мінекономіки, 

ДАЕЕ 

грудень 

2022 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, який запроваджує 

схему зобов’язань з 

енергоефективності 

для досягнення 

скорочення 

споживання енергії 
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 Розпорядження КМУ щодо Концепції 

державної політики у сфері 

подолання енергетичної бідності та 

трансформування житлових субсидій 

у державну підтримку підвищення 

енергетичної ефективності” 

Мета 3.5. Створення умов для 

сталого енергетичного 

розвитку громад і регіонів 

України 

 

Завдання: Запровадити 

механізми “Від субсидій до 

інвестицій” (Subsidies-to-

Investments) для 

стимулювання до підвищення 

енергоефективності в 

житловій сфері та подолання 

енергетичної бідності 

Мінрегіон, 

Мінсоцполітик

и, 

Міненергетики

, НКРЕКП 

грудень 

2024 

Прийнято 

нормативно-правовий 

акт, який  дозволить 

трансформувати 

систему субсидування 

споживання 

населенням житлово-

комунальних послуг у 

підтримку 

енергоощадності та 

термомодернізації 
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 Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Стратегії 

термомодернізації будівель до 2050 

року» 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Визначити цілі та 

оптимальні шляхи 

забезпечення 

термомодернізації фонду 

житлових і громадських 

будівель 

Мінрегіон 

Міненерго  

Мінекономіки 

вересень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт, 

спрямований на 

реалізацію масштабної 

термомодернізації 

житлового фонду та 

громадських будівель 

із значним 

підвищенням 

теплотехнічних, 

екологічних 

характеристик 

будівель 

 Постанова КМУ “Про затвердження 

державної цільової економічної 

програми підтримки 

термомодернізації будівель на 2022-

2030 роки” 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Розробка нових 

довгострокових механізмів 

державної підтримки 

термомодернізації будівель та 

впровадження 

енергоефективних заходів 

КМУ 

Мінрегіон 

ДАЕЕ 

листопад 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт, який 

пришвидшує 

посилення 

енергетичної 

незалежності країни 

від імпортного 

(зокрема, російського) 

газу шляхом 

нарощування темпів 

термомодернізації 

будівель та 

впровадження 

енергоефективних 

заходів 
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 Наказ Мінрегіону “Про затвердження 

Вимог до будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання 

енергії” 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Визначити вимоги 

до будівель з близьким до 

нульового рівнем споживання 

енергії (NZEB) 

Мінрегіон 

Міненерго 

ДАЕЕ 

листопад 

2022 

Затверджено наказ 

Мінрегіону, який 

визначає вимоги до 

будівель з близьким до 

нульового рівнем 

споживання енергії 

(NZEB) 

 Наказ Мінрегіону “Про внесення змін 

до Мінімальних вимог до 

енергетичної ефективності будівель” 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Підвищити вимоги 

до енергетичних 

характеристик будівель 

(огороджувальні конструкції, 

інженерні системи будівель, 

застосування утеплювачів) 

Мінрегіон 

ДАЕЕ 

 

 

грудень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт, який 

оновлює мінімальні 

вимоги до 

енергетичної 

ефективності будівель  
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 Наказ Мінрегіону щодо внесення змін 

до ДБН В.2.6-31. Теплова ізоляція 

будівель 

 

 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Підвищити вимоги 

до енергетичних 

характеристик будівель 

(огороджувальні конструкції, 

інженерні системи будівель, 

застосування утеплювачів) 

Мінрегіон травень 

2023 

Прийнято нормативно 

акт, який оновлює 

нормативні вимоги до 

теплоізоляційних 

характеристик 

огороджувальних 

конструкцій будівель 

 Наказ Мінрегіону щодо внесення змін 

до ДБН В.2.5-67. Опалення, 

вентиляція, кондиціонування 

 

 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Підвищити вимоги 

до енергетичних 

характеристик будівель 

(огороджувальні конструкції, 

інженерні системи будівель, 

застосування утеплювачів) 

Мінрегіон травень 

2023 

Прийнято нормативно 

акт, який оновлює 

нормативні вимоги до 

показників 

споживання 

енергетичних ресурсів 

інженерними 

системами будівель 
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 Наказ Мінрегіону щодо внесення змін 

до ДБН В.2.6-33. Конструкції 

зовнішніх стін із фасадною 

теплоізоляцією 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Підвищити вимоги 

до енергетичних 

характеристик будівель 

(огороджувальні конструкції, 

інженерні системи будівель, 

застосування утеплювачів) 

Мінрегіон травень 

2023 

Прийнято нормативно 

акт, який оновлює 

нормативні вимоги 

щодо застосування 

матеріалів, що 

використовуються для 

теплоізоляції 

огороджувальних 

конструкцій будівель 

 Наказ Мінрегіону “Про затвердження 

Вимог до будівель з нульовим рівнем 

викидів парникових газів” 

Мета 3.6.  Посилення 

енергетичної незалежності 

через зниження енергоємності 

сектору житлових і 

громадських будівель у 

енергоефективний спосіб. 

 

Завдання: Визначити вимоги 

до будівель з нульовим рівнем 

викидів парникових газів 

(ZEB) 

Мінрегіон 

Міненерго 

ДАЕЕ 

грудень 

2028 

Затверджено наказ 

Мінрегіону, який 

визначає вимоги до 

будівель з нульовим 

рівнем викидів 

парникових газів 

(ZEB) 
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Інфраструктура систем життєзабезпечення 

 Постанова КМУ “Про порядок 

термінового відновлення опалення на 

території населених пунктів” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Визначити способи 

забезпечення опаленням в 

населених пунктах 

постраждалих від військових 

дій 

Відновити функціонування 

об’єктів централізованого 

теплопостачання, що були 

пошкоджені або зруйновані 

Визначити способи 

забезпечення опаленням на 

випадок перерв з постачанням 

газу і електричної енергії 

КМУ 

Мінрегіон 

липень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

встановлення єдиного 

підходу до того, за 

яких обставин, у який 

спосіб і з дотриманням 

яких вимог у житлових 

будинках і соціальних 

об’єктах населених 

пунктів відновлюється 

опалення. 
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 Закон України “Про врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, 

підприємств централізованого 

водопостачання, водовідведення у 

зв’язку із введенням в Україні 

воєнного стану” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Забезпечити можливості 

підприємствам сфери 

теплопостачання для 

стабільного проходження 

опалювального сезону 2022-

2023 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

вересень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

врегулювання питання 

погашення боргів 

підприємствами ТКЕ в 

період воєнного стану, 

зокрема шляхом 

відтермінування 

оплати за договорами 

реструктуризації, а 

також списання боргів 

підприємствам ТКЕ, 

виробничі потужності 

яких зруйновані 

внаслідок бойових дій 

 Закон України “Про внесення змін в 

Закон України «Про 

теплопостачання» щодо встановлення 

цілей і напрямків розвитку систем 

теплопостачання населених пунктів” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Визначити цілі і напрямки 

розвитку систем 

теплопостачання населених 

пунктів  

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

Міненерго 

травень 

2023 

Прийнято акт, 

спрямований на 

закріплення на 

законодавчому рівні 

вимог до систем 

теплопостачання, 

шляхів і способів їх 

досягнення, прав і 

обов'язків органів 

місцевої влади, 

підприємств і 

споживачів в 

контексті досягнення 

визначених цілей. 
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Зокрема з таких 

питань: 

- роль схем 

теплопостачання як 

містобудівної 

документації 

- визначення зон 

застосування систем 

централізованого 

теплопостачання 

- показники 

ефективності і 

надійності систем 

теплопостачання 

- використання енергії 

твердих побутових 

відходів і відходів 

водовідведення 

- механізми 

фінансування заходів з 

модернізації 
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 Закон України “Про внесення змін в 

Закон України «Про 

теплопостачання» щодо 

врегулювання питань масового 

встановлення індивідуальних 

теплових пунктів” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Знизити втрати теплової 

енергії в теплових мережах 

щонайменше до 12% 

Підвищити ефективність 

використання палива на 

джерелах теплової енергії 

щонайменше до 92% 

Забезпечити заміщення 10% 

природного газу в системах 

теплопостачання 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

травень 

2023 

Прийнято акт, 

спрямований на 

забезпечення 

можливості масового 

встановлення ІТП в 

багатоквартирних 

будинках за 

ініціативою 

теплотранспортуючих 

організацій 
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 Постанова КМУ “Про затвердження 

державної цільової програми 

стимулювання енергетичної 

модернізації систем централізованого 

теплопостачання населених пунктів” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Створити механізм 

фінансування сталого 

розвитку систем 

теплопостачання 

КМУ 

Мінрегіон 

Мінфін 

травень 

2023 

Прийнято акт, 

спрямований на 

створення механізму 

фінансування сталого 

розвитку систем 

централізованого 

теплопостачання, 

визначення принципів 

фінансування 

 Наказ Мінрегіону “Про затвердження 

державних будівельних норм” 

Наказ Міненерго “Про внесення змін 

до Наказу Міненерго від 14.02.2007 

№71 “Про затвердження Правил 

експлуатації теплових установок і 

мереж” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Знизити втрати теплової 

енергії в теплових мережах 

щонайменше до 12% 

Підвищити ефективність 

використання палива на 

джерелах теплової енергії 

щонайменше до 92% 

Мінрегіон 

Міненерго 

травень 

2023 

Прийнято акти, 

спрямовані на надання 

можливості досягати 

визначених показників 

ефективності роботи 

систем 

теплопостачання, 

надійності і швидкості 

відновлення їх 

функціонування 

у найбільш 

раціональний 

(економічно 

доцільний) спосіб 
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Забезпечити заміщення 10% 

природного газу в системах 

теплопостачання 

Реалізувати принципи 

розумних мереж і 

інтелектуального обліку в 

системах централізованого 

теплопостачання що 

охоплюють не менше 5% 

споживачів теплової енергії 

 Закон України “Про забезпечення 

фінансової стабільності підприємств 

у сфері теплопостачання” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Забезпечити стійку фінансову 

спроможність підприємств у 

сфері теплопостачання 

провадити їх господарську 

діяльність 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

Мінсоц 

жовтень 

2023 

Прийнято акт, 

спрямований на 

визначення способів 

забезпечення 

платоспроможності 

підприємств сфери 

теплопостачання  

протягом всього 

періоду здійснення 

ними господарської 

діяльності, прав і 

обов'язків органів 

влади всіх рівнів, 

підприємств і 

споживачів в 
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контексті реалізації 

визначених способів. 

 Закон України “Про внесення змін в 

окремі закони з метою врегулювання 

питань контролю за підприємствами у 

сфері теплопостачання” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Впровадити системи 

управління використанням 

паливно-енергетичних 

ресурсів на підприємствах 

сфери теплопостачання 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

НКРЕКП 

жовтень 

2024 

Прийнято акт, 

спрямований на 

запровадження вимог 

до управління 

використанням 

паливно-енергетичних 

ресурсів на 

підприємствах, 

забезпечення 

можливостей для 

контролю за 

дотриманням 

встановлених вимог. 
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 Закон України “Про визначення 

ринкових засад функціонування 

сфери теплопостачання” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Запровадити ринкові 

механізми у сфері 

централізованого 

теплопостачання 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

жовтень 

2025 

Прийнято акт, 

спрямований на 

створення умов для 

конкуренції суб’єктів 

господарювання у 

сфері 

теплопостачання, 

визначення порядку 

такої конкуренції, 

прав і обов’язків 

зацікавлених сторін 

 Закон України “Про внесення змін в 

окремі закони щодо розповсюдження 

на всіх споживачів єдиних правил 

ринків електричної енергії і 

природного газу” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Забезпечити рівні умови на 

ринках енергоносіїв для 

підприємств сфери 

теплопостачання та побутових 

споживачів 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

Мінсоц  

жовтень 

2025 

Прийнято акт, 

спрямований на 

забезпечення 

однакових правил і 

ролей для всіх 

споживачів 

електричної енергії і 

природного газу; 

припинення цінових 

сигналів окремим 

категоріям 

споживачів, що 

провокують 

застосування такими 

споживачами 

економічно і 
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стратегічно 

недоцільних способів 

опалення; збереження 

ролі держави у захисті 

соціально вразливих 

категорій населення. 

 Закон України “Про розвиток торгівлі 

твердими біологічними видами 

палива” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Забезпечити рівні умови на 

ринках енергоносіїв для 

підприємств сфери 

теплопостачання та побутових 

споживачів 

Збільшити частку ефективних 

систем централізованого 

теплопостачання до 90% 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

Мінагро  

жовтень 

2025 

Прийнято акт, 

спрямований на 

створення системи 

торгівлі, 

стимулювання 

збільшення обсягів 

виробництва і 

споживання 

біопалива, 

забезпечення 

контролю за 

походженням палива, 

встановлення 

прозорих ринкових 

цін на нього. 
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Збільшити частку ефективних 

систем індивідуального 

теплопостачання до 30% 

 Закон України “Про 

холодопостачання” 

Мета 4.1. Гарантувати 

споживачам безперервне, 

безпечне, доступне і якісне 

опалення 

Завдання: 

Запровадити ефективні систем 

централізованого охолодження 

ВРУ 

КМУ 

Мінрегіон 

грудень 

2028 

Прийнято акт, 

спрямований на 

визначення умов і 

правил 

функціонування сфери 

холодопостачання, 

пріоритизацію 

використання систем 

ефективного 

централізованого 

холодопостачання 
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1 
Проєкт ЗУ “Про внесення змін до 

Податкового Кодексу України щодо 

збільшення ставки податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні 

об’єкти” 

Мета: 4.3 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водовідведення 

 

Міндовкілля 

Мінфін 

грудень 

2022 

Прийняття 

нормативно-правового 

акт спрямованого на 

збільшення ставки 

податку за скиду 

забрудненюючих 

речовин у водні 

об’єкти для 

формування джерел 

фінансування заходів 

модернізації систем 

водовідведення 

шляхом 

запровадження 

європейського 

принципу 

«Забруднювач 

платить»  

2 
Проєкт ЗУ “Про внесення змін до 

Податкового Кодексу України щодо 

стимулювання розвитку сфер 

водопостачання та водовідведення”. 

Мета: 4.2Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

питного водопостачання 

 

Мінрегіон 

Мінфін 

грудень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

звільнення від ПДВ 

підприємств сфери 

водопостачання та 

водовідведення  
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Проєкт ЗУ “Про внесення змін до 

Бюджетного Кодексу України щодо 

стимулювання розвитку систем 

водовідведення”  

Мета: 4.3Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водовідведення 

 

Мінрегіон 

Мінфін 

грудень 

2022 

Прийнятий 

нормативно-правовий 

акт спрямований на 

використання 

підприємствами сфери 

водовідведення 50% 

власних нарахувань 

податку за скиди 

забруднюючих 

речовин у водні 

об’єкти на розвиток 

систем очищення 

стічних вод. 

3 
Проєкт ЗУ «Про приєднання до 

мереж централізованого 

водопостачання та водовідведення» 

Мета: 4.2 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

питного водопостачання 

 

заходи 1.1.3, 1.2.3 

Мінрегіон 

Міненерго 

Серпень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на  

спрощення 

приєднання 

релокованих в 

безпечні регіони 

підприємств до систем 

централізованого 

водопостачання та 

водовідведення 
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4 
Проєкт ЗУ “Про водовідведення 

населених пунктів” 

Мета: 4.3 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого  

водовідведення 

 

Мінрегіон 

Міндовкілля 

Липень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на  

Імплементацію 

Директиви Ради 

91/271/ЄЕС «Про 

очищення міських 

стічних вод» від 21 

травня 1991 року та 

впорядкування 

правовідносин в сфері 

водовідведення 

5 
Проєкт ЗУ “Про затвердження 

загальнодержавної цільової 

соціальної програми Питна вода 

України” 

Мета: 4.2 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

питного водопостачання 

Завдання:  

Підвищити рівень 

забезпеченості населення 

послугами централізованого 

питного водопостачання; 

Забезпечити відповідність 

якості питної води державним 

стандартам якості 

Мінрегіон Липень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

фінансове 

забезпечення розвитку 

систем питного 

водопостачання 
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6 
Проєкт ЗУ “Про затвердження 

загальнодержавної цільової 

економічної програми енергетичної 

модернізації підприємств сфери 

централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення” 

Мета: 4.2 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

питного водопостачання 

Завдання: Зменшити питоме 

споживання електроенергії 

систем питного 

водопостачання  

Мінрегіон Вересень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

фінансове 

забезпечення 

реалізації заходів з 

підвищення 

енергетичної 

ефективності систем 

питного 

водопостачання та 

водовідведення 

7 
Проєкт ЗУ “Про затвердження 

загальнодержавної цільової 

екологічної програми розвитку  та 

реконструкції систем 

централізованого водовідведення 

населених пунктів України” 

Мета: 4.3 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водовідведення 

Завдання:  

Підвищити рівень 

забезпеченості населення 

послугами водовідведення; 

Підвищити частку стічних вод, 

що проходять повну 

біологічну очистку 

Мінрегіон 

Міндовкілля 

Вересень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

фінансове 

забезпечення розвитку 

систем питного 

водопостачання та 

водовідведення 
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8 
Проєкт ЗУ “Про затвердження 

загальнодержавної цільової 

економічної програми розвитку 

зрошення стічними водами” 

Мета: 4.3 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водовідведення 

Завдання:  

Забезпечити повторне 

використання очищеної 

очищеної стічної води 

Мінрегіон 

Мінагрополіти

ки Міндовкілля 

березень 

2023 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

фінансове 

забезпечення розвитку 

систем повторного 

використання 

очищених стічних вод 

9 
Проєкт ЗУ “Про стимулювання 

розвитку повторного використання 

осаду стічних вод” 

Мета: 4.3 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водовідведення 

Завдання:  

Забезпечити утилізацію осаду 

стічних вод 

Мінрегіон 

Мінпромполіти

ки Міненерго 

Міндовкілля 

січень 2023 Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

запровадження 

механізмів 

стимулювання 

енергетики, 

промисловості та 

сільського 

господарства для 

підвищення обсягу 

використання осаду в 

якості палива, біогазу, 

добрив 
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11 
Наказ «Про затвердження ДСанПіН 

2.2.4-171-20 Гігієнічні вимоги до 

питної води, призначеної для 

споживання людиною» 

Мета: 4.2 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водопостачання 

Завдання:  

Забезпечити відповідність 

якості питної води державним 

стандартам якості 

МОЗ Мінрегіон 

Міндовкілля 

грудень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на  

Імплементацію 

Директиви (ЄС) 

2020/2184 

Європейського 

Парламенту та Ради  

«Про якість води, 

призначеної для 

споживання людиною» 

від 16 грудня 2020 

року 

12 
Наказ «Про затвердження порядку 

розроблення та затвердження схем 

оптимізації схем централізованого 

водопостачання та водовідведення» 

Мета: 4.2 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водопостачання  

Завдання:  

Зменшити питоме споживання 

електроенергії систем питного 

водопостачання  

Мінрегіон лютий 2023 Прийнято нормативно-

правовий акт 
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13 
Спільний наказ  Мінрегіону, 

Міндовкілля та Мінагрополітики 

“Про затвердження Порядку 

повторного використання очищених 

стічних вод та осаду систем 

централізованого водовідведення” 

Мета: 4.3 Забезпечення 

стабільного функціонування 

систем централізованого 

водовідведення 

Завдання:  

Забезпечити утилізацію осаду 

стічних вод; 

Забезпечити повторне 

використання очищеної 

очищеної стічної води 

Мінрегіон 

Міндовкілля 

Мінагрополіти

ки 

жовтень 

2022 

Прийнято нормативно-

правовий акт 

спрямований на 

затвердження 

стандартів якості та 

напрямів повторного 

використання 

очищених стічних вод 

та осаду систем 

централізованого 

водовідведення 

 Розпорядження КМУ про внесення 

змін до Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 

2030 року 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Завдання: Створення 

ефективної системи 

поводження з побутовими 

відходами та вторинного 

використання ресурсів 

Міндовкілля 

Мінрегіон 

березень 

2023 

Затверджено 

розрорядження КМУ, 

яке  оновить 

Національну стратегію 

управління відходами 

у відповідності з 

новим законом “Про 

управління відходами”  

та передбачить нові 

заходи з її реалізації.  



ПРОЕКТ 

 282 

 Розпорядження КМУ про внесення 

змін до Національного плану 

управління відходами до 2030 року 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Завдання: Створення 

ефективної системи 

поводження з побутовими 

відходами та вторинного 

використання ресурсів 

Міндовкілля 

Мінрегіон 

червень 

2023 

Затверджено 

розрорядження КМУ, 

яке  оновить 

Національний план 

управління відходами 

у відповідності з 

новим законом “Про 

управління відходами” 

та оновленою 

Стратегією управління 

відходами  та 

передбачить нові 

заходи з його 

реалізації.  

 Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 липня 2006 р. № 1010 

“Про затвердження Порядку 

формування тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів”  

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

 

 

Мінрегіон грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення діючої 

постанови у 

відповідність з новим 

законодавством про 

управління відходами. 
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 Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2008 р. № 1070 

“Про затвердження Правил надання 

послуг з вивезення побутових 

відходів”  

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення діючої 

постанови у 

відповідність з новим 

законодавством про 

управління відходами 

та забезпечення 

якісного надання 

послуги. 

 Постанова Кабінету Міністрів 

України про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2011 р. № 

1173 “Питання надання послуг з 

вивезення побутових відходів”  

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення діючої 

постанови у 

відповідність з новим 

законодавством про 

управління відходами 

та забезпечення 

конкурентних 

ринкових умов при 

виборі виконавця 

послуги. 
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 Наказ Мінрегіону про внесення змін 

до Наказу від 01.12.2020  № 295 Про 

затвердження Змін до Правил 

визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон грудень 

2022 

Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення діючої 

постанови у 

відповідність з новим 

законодавством про 

управління відходами 

та справедливого 

ціноутворення при 

наданні послуги. 

 Наказ Мінрегіону про внесення змін 

до Наказу від 01.08.2011 № 133 Про 

затвердження методики роздільного 

збирання побутових відходів 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон лютий 

2023 

Прийнято акт, 

спрямований на 

приведення діючої 

постанови у 

відповідність з новим 

законодавством про 

управління відходами 

та стимулювання 

роздільного збирання 

побутових відходів. 
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 Наказ Мінрегіону про затвердження 

Правил компостування біовідходів їх 

утворювачами на присадибних, 

дачних і садових ділянках 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон грудень 

2022 

Прийнято акт, 

передбачений 

рамковим Законом 

“Про управління 

відходами” та 

Національним планом 

управління відходами 

та зменшення обсягів 

захоронення 

біовідходів на 

полігонах. 

 Наказ Мінрегіону про затвердження 

Методики розрахунків цільових 

показників з підготовки до 

повторного використання та 

рециклінгу побутових відходів, 

порядок та форми надання звітності 

щодо їх виконання 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон березень 

2023 

Прийнято акт, 

передбачений 

рамковим Законом 

“Про управління 

відходами” та 

Національним планом 

управління відходами, 

і спрямований на 

збільшення обсягів 

перероблення та 

утилізації побутових 

відходів. 
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 Наказ Мінрегіону про затвердження 

Поряду розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері 

управління побутовими відходами 

Мета 4.4 Структурна 

модернізація системи 

поводження з побутовими 

відходами та приведення її у 

відповідність з європейськими 

нормами. 

Переробка та утилізація 10% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Переробка та утилізація 15% 

від загального обсягу 

утворення побутових відходів. 

Мінрегіон травень 

2023 

Прийнято акт, 

передбачений 

рамковим Законом 

“Про управління 

відходами” і 

спрямований на 

запорвадження 

механізму сталого 

фінансування галузі.  

 

 

_______________________________________________________ 
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Додаток 3 

комітет № 1, група «Будівництво, містобудування, 

модернізація міст та регіонів України» 

 

 

Список загальнонаціональних проєктів 

 

Опис проекту Обґрунтування 
Критерії/показники 

виконання пропозиції 
(кількісні або якісні) 

Головний 
відповідальний орган 

державної влади 

Орієнтовна 
потреба у 

фінансуванні  
(млн грн) 

Нормативно-правове 
забезпечення 

Дослідження ситуації 
щодо переміщених осіб 
за регіонами (внутрішня 
і зовнішня міграція) 

наявність актуальної 
інформації щодо 
демографічних та 
соціальних характеристик 
вимушено переміщених 
осіб, їх намірів щодо 
повернення в Україну та у 
місця попереднього 
перебування 

звіт за результатами 
дослідження 

Мінрегіон 
Мінсоцполітики 
Мінреінтеграції 
МЗС 
Мінекономіки 
Держстат 
Міністерство 
внутрішніх справ 
України 
Державна міграційна 
служба 
Державна 
прикордонна служба 

250 млн грн   
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Програма регіонального 
розвитку 
«Територіальна 
згуртованість України» 

Нерівномірний розвиток 
регіонів, відмінності у 
складі населення, мові, 
релігії, віддаленість між 
регіонами часто 
використовуються для 
формування певної 
напруженості між їх 
жителями. Війна додала 
до цього значну кількість 
ВПО, які в різних громадах 
можуть складати досить 
велику частку серед 
населення, що порушує 
усталені порядки у 
громадах і може 
викликати/викликає 
елементи напруженості. 
Програма спрямовується 
на зближення та 
співробітництво регіонів, їх 
жителів, інтеграції ВПО у 
територіальні громади за 
новим місцем проживання 
та формування спільного 
українського простору в 
межах усієї країни. 

кількість договорів 
міжрегіонального 
співробітництва 
укладених між 
регіонами – не менше 
40; 
кількість регіональних 
університетів, що 
беруть участь в 
програмах обмінів – 
не менше 30; 
збільшення кількості 
внутрішніх туристів та 
туристичних продуктів 
у регіонах не менше як 
на 20%; 
досягнення рівня 
довіри між жителями 
регіонів України до 
рівня 80%; 
всі українські 
телеканали 
приймаються на всій 
території України; 
ВПО, які залишились у 
нових місцях 
проживання 
інтегровані у місцеві 
спільноти 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
МКІП 
Мінреінтеграції 
МОН 
Мінмолодьспорт  
Агенції регіонального 
розвитку (за згодою) 

1 600 млн грн   
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Програма регіонального 
розвитку «Розвиток 
людського капіталу» 

Підвищення фахового 
рівня окремих цільових 
груп та категорій 
населення регіонів 
відповідно до потреб і 
умов регіональних ринків 
праці 
 
Програма забезпечить: 
підвищення рівня 
зайнятості випускників, які 
здобували освіту за 
новими навчальними 
програмами; 
 
підвищення рівня якості 
існуючих та створення 
нових навчальних програм 
та курсів; 
 
збільшення кількості 
нових підприємств та 
підприємців 

частка 
працевлаштованих 
осіб, які пройшли 
підготовку за 
програмами та 
курсами, 
спрямованими на 
потреби регіонального 
ринку праці, складає 
не менше 75% 
 
понад 3000 осіб, які 
після проходження 
навчань 
(перепідготовки, 
перекваліфікації тощо) 
зареєструвалися ФОП 
та здійснюють 
діяльність. 

Мінрегіон 
Мінекономіки 
МОН 
обласні, Київська 
міська державні 
адміністрації Агенції 
регіонального 
розвитку (за згодою) 

900 млн грн   

Відновлення 
пошкоджених об’єктів 
надання публічних 
сервісів та послуг для 
забезпечення 
першочергових потреб 
(дошкільна та загальна 
освіта, медицина, 
соціальний захист, 
адміністративні 
послуги) із 
забезпеченням 
енергоефективності та 
безбар'єрності 

За аналітичними оцінками 
серед усіх пошкоджених та 
зруйнованих об'єктів 
надання публічних сервісів 
та послуг 33% - це об'єкти, 
які забезпечують 
першочергові потреби 
(дошкільна та загальна 
освіта, медицина, 
соціальний захист, 
адмінпослуги) та мають 
незначний ступінь 
руйнування (від 5% до 
40%).  З метою повернення 
людей в Україну та на 
місця постійного 
проживання (неокуповані 

Відновлення 1247 
пошкоджених об'єктів, 
з них: заклади 
загальної середньої 
освіти (476); заклади 
дошкільної освіти 
(257); заклади 
соціального захисту 
(41); заклади охорони 
здоров’я (364); 
адміністративні 
будівлі, в тому числі 
центри безпеки (100), 
ЦНАПИ (9). 

Мінрегіон 
 МОН 
 МОЗ Мінсоцполітики 
обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

18 802.0   
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території) необхідно 
забезпечити громадян 
доступом до послуг, та в 
першу чергу відновити ці 
об'єкти 

Консервація 
пошкоджених об’єктів 
надання публічних 
сервісів та послуг, які 
не є пріоритетними для 
відновлення та не 
будуть швидко 
відновлені 

За аналітичними оцінками 
серед усіх пошкоджених та 
зруйнованих об'єктів 
надання публічних сервісів 
та послуг 12% - це об'єкти, 
які мають незначний 
ступінь руйнування (від 5% 
до 40%), але не є 
пріоритетними для 
відновлення (заклади 
вищої освіти, культури, 
спорту, частина 
адмінбудівель, тощо). 
Реалізація проекту 
дозволить забезпечити 
консервацію пошкоджених 
об'єктів надання публічних 
сервісів та послуг, 
запобігти їх руйнації, 
зберегти на 
довготривалий час для 
подальшого відновлення 
або перепрофілювання  

Консервація 463 
пошкоджених об’єктів, 
з них: заклади вищої 
освіти (85) заклади 
спорту (26); заклади 
культури (252); 
адміністративні 
будівлі, в тому числі 
центри безпеки (100). 

Мінрегіон 
 МОН 
 МКІП 
 Мінмолодьспорту 
 обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

1 457.0   
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Придбання 
спеціального 
транспорту для доступу 
до послуг, які 
забезпечують 
першочергові потреби 
громадян 

Реалізація проекту 
дозволить забезпечити 
доступ громадян до 
послуг, які тимчасово 
недоступні через 
руйнування об’єктів, та 
можливість забезпечення 
першочергових потреб 
громадян  

Придбання 750 
шкільних автобусів, 
300 автомобілів 
швидкої допомоги, 
300 пожежних 
автомобілів 

обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

3 675.0   

Моделювання 
спроможних мереж 
об’єктів надання 
публічних сервісів та 
послуг, об’єктів безпеки 
громадян 

Реалізація проекту 
дозволить оптимізувати 
існуючі мережі об’єктів 
надання публічних сервісів 
та послуг, об’єктів безпеки 
громадян з урахуванням 
існуючих обставин 
відповідно до викликів, 
можливостей і обмежень у 
різних типах територій 

Створено 
геоінформаційну 
систему об’єктів 
надання публічних 
сервісів та послуг, 
об’єктів безпеки 
громадян 

Мінрегіон     Мінцифри 
 МОН 
 МОЗ 
 Мінмолодьспорт 
 МКІП 
 Мінсоцполітики 
 обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

    

Відновлення 
пошкоджених об’єктів 
надання публічних 
сервісів та послуг, які 
було законсервовано, 
та які відповідають 
оптимізованим 
спроможним мережам 
об’єктів надання 
публічних сервісів та 
послуг, із 
забезпеченням 
енергоефективності та 
безбар'єрності 

Реалізація проекту 
дозволить забезпечити 
громадян доступом до 
якісних публічних сервісів 
та послуг (вища освіта, 
заклади спорту, заклади 
культури, адміністративні 
будівлі, в тому числі 
центри безпеки). 

Відновлення 463 
пошкоджених об’єктів, 
з них: заклади вищої 
освіти (85) заклади 
спорту (26); заклади 
культури (252); 
адміністративні 
будівлі, в тому числі 
центри безпеки (100). 

Мінрегіон 
 МОН 
 МКІП 
 Мінмолодьспорту 
 обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

19 416.0   

Розроблення проектів 
повторного 
використання для 
об'єктів надання 
публічних сервісів та 
послуг, об’єктів безпеки 

Наразі налічується 
близько 4 тис. 
пошкоджених 
(зруйнованих) об'єктів 
надання публічних сервісів 
та послуг, більше половина 

Розроблено проекти 
повторного 
використання для 
об'єктів освіти; 
охорони здоров’я; 
соціального захисту; 

Мінрегіон        
Мінцифри 
обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

30.0   
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громадян, по  проектах: 
освіти; охорони 
здоров’я; соціального 
захисту; будівель 
органів виконавчої 
влади та місцевого 
самоврядування, 
центрів надання 
адміністративних 
послуг (ЦНАП); центрів 
молоді та національно-
патріотичного 
виховання;  спорту;  
об’єктів безпеки 
громадян; центрів 
безпеки 

яких повністю зруйнована. 
Для забезпечення 
швидкого та ефективного 
відновлення відповідних 
проектів за сучасними 
стандартами та мінімізації 
витрат на розпоблення 
проектної документації  
доцільно розробити 
посібник який включатиме 
методичні рекомендації з 
розробки проектів, 
архітектурно-
проектувальні рішення, 
ескізи (рендери) проектів, 
рішення щодо інклюзії, 
енергоефективності тощо 
та розроблену проєктну 
документацію повторного 
застосування для 
замовників (власників 
об'єктів), проектантів, 
тощо  

будівель органів 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування, 
центрів надання 
адміністративних 
послуг (ЦНАП); спорту; 
об’єктів безпеки 
громадян; центрів 
безпеки, тощо.  
Підготовлено посібник 
з архітектурно-
проектувальними 
рішеннями, ескізами 
(рендерами) проектів, 
рішення щодо інклюзії, 
енергоефективності 
тощо , методичними 
рекомендаціями з 
розробки проектів та 
розробленою 
проєктною 
документацією 
повторного 
застосування. 
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Будівництво 
(відновлення 
зруйнованих) об'єктів 
надання публічних 
сервісів та послуг, які 
відповідають 
оптимізованим 
спроможним мережам, 
із забезпеченням 
енергоефективності та 
безбар'єрності 

За аналітичними оцінками 
серед усіх пошкоджених та 
зруйнованих об'єктів 
надання публічних сервісів 
та послуг 55% мають 
значний ступінь 
руйнування та їх 
відновлення потребує 
багато часу та фінансових 
ресурсів.  Для 
забезпечення громадян 
доступом до якісних 
публічних сервісів та 
послуг, об’єктів безпеки 
громадян, з урахуванням 
існуючих обставин 
відповідно до викликів, 
можливостей і обмежень у 
різних типах територій, є 
потреба у відновлнні 
(відбудові) цих об'єктів за 
сучасними стандартами та 
відповідно до 
сформованих оптимальних 
мереж відповідних 
проектів, а також з у 
рахуванням механізму 
ДПП. 

Відновлення 
(будівництво) 2030 
зруйнованих об’єктів, 
зокрема заклади 
вищої освіти (185); 
заклади загальної 
середньої освіти (526); 
заклади дошкільної 
освіти (325); заклади 
соціального захисту 
(27); заклади спорту 
(60); заклади культури 
(295); заклади 
охорони здоров’я 
(327); адміністративні 
будівлі (277); ЦНАПИ 
(8). 

Мінрегіон 
Мінцифри 
МОН 
МОЗ 
МКІП 
Мінекономіки 
 Мінмолодьспорту 
 обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

72 135.0   
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Проект «Безпечна 
громада» - розвиток 
інфраструктури безпеки 
у територіальних 
громадах 

Реалізація проекту 
дозволить забезпечити: 
- створення системи 
запобігання природним і 
техногенним катастрофам 
і надзвичайним ситуаціям; 
- належне функціонування 
системи оповіщення 
населення про 
надзвичайні ситуації; 
- заміну вуличного 
освітлення на сучасні 
системи освітлення; 
- впровадження системи 
автоматичної 
диспетчеризації вуличного 
освітлення та керування 
світлофорами; 
- встановлення систем 
відео спостереження для 
організації дистанційного 
контролю, в місцях 
масового перебування 
громадян та поблизу 
особливо важливих 
об’єктів. 

Модернізація 1,5 млн 
точок вуличного 
освітлення;  
Зменшення 
споживання 
електроенергії у 2,5-4 
рази;  
Економія видатків з 
місцевих бюджетів на 
відповідні потреби до 
70%; 
Всі територіальні 
Центри реагування на 
надзвичайні ситуації в 
громадах забезпечені 
сучасним 
спеціалізованим 
транспортом (не 
старіше 3 років); 
100 % мешканців 
громад мають 
своєчасний доступ до 
отримання інформації 
про надзвичайні 
ситуації; 
Підвищення безпеки 
міст, зменшення рівня 
злочинності, 
покращення безпеки 
дорожнього руху у 
вечірній і нічний час; 
  

Мінрегіон      
Мінцифри 
МВС 
ДСНС 
обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

20 000.0   

Модернізація об’єктів в 
спроможних мережах 
надання публічних 
сервісів та послуг, у 
тому числі, будівель 
органів державного та 
місцевого управління, 
центрів надання 

Реалізація проекту 
дозволить розвинути 
мережу якіснисних обєктів 
соціальної інфраструктури, 
об’єктів громадського 
призначення та надання 
публічних послуг за 
сучасними підходами та 

Модернізація 23 710 
об’єктів, з них: 
 заклади загальної 
середньої освіти 
(4540); 
 заклади дошкільної 
освіти (5160);  
 заклади соціального 

Мінрегіон    Мінцифри 
 МОН 
 МОЗ 
 Мінмолодьспорт 
 МКІП 
 Мінсоцполітики 
 обласні, Київська 
міська державні 

860 848.0   
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адміністративних 
послуг, з урахуванням 
існуючих обставин, 
відповідно до викликів, 
можливостей і 
обмежень у різних 
типах територій, 
відповідно до 
стандартів ЄС 
(енергоефективність, 
безбар'єрність, тощо) 

відповідно до викликів, 
можливостей і обмежень у 
різних типах територій, а 
також використовуючи 
механізм ДПП. 

захисту (410); 
 заклади спорту 
(8720); 
 заклади культури 
(1437),  в тому числі 
центри культурних 
послуг (1000); 
 заклади охорони 
здоров’я (1650);  
 адміністративні 
будівлі (805), центри 
безпеки (625), ЦНАПИ 
(363). 

(військові) 
адміністрації 

Створення 
(модернізація) 
унікальних просторів 
для розвитку дітей та 
молоді 

Реалізація проекту 
дозволить створити 
мережу спеціальних 
регіональних проектів за 
сучасними підходами 
(енергоефективність, 
безбар'єрність, тощо) та 
відповідно до викликів, 
можливостей і обмежень у 
різних типах територій. 

Будівництво 
(створення) 
спеціалізованих ліцеїв 
для обдарованих дітей 
(25), центрів 
креативної економіки 
(10), центрів молоді та 
національно-
патріотичного 
виховання (25), музеїв 
науки (35) 

Мінрегіон 
Мінмолодьспорту 
МОН 
МКІП 
обласні, Київська 
міська державні 
(військові) 
адміністрації 

17 500.0   

Диверсифіковане і 
децентралізоване 
виробництво біодизелю 
у сільських територіях 

диверсифікація джерел 
енергоресурсів у сільській 
місцевості, зростання 
місцевої економіки з 
урахуванням кліматичної 
нейтральності 

забезпечено 
додатково 
виробництво 1,5 млн 
тонн біодизелю 
щорічно 

Мінагрополітики 
Мінекономіки 
Мінрегіон 

500 млн грн   

Проект «Elektrobus» 
(забезпечення 
маршрутів 
громадського 
транспорту в 
агломераціях і у 
регіональних полюсах 
зростання 
електричними 
автобусами) 

зниження навантаження 
на дороги через 
скорочення користування 
приватним транспортом та 
маршрутними таксі, 
скорочення викидів 
вуглецю (кліматична 
нейтральність), зменшення 
потреб у пальному та 
місцях для його зберігання 

оновлення автопарку 
комунальних 
підприємств 
електротранспортом 
до 80%, з врахуванням 
інклюзії та гендерно-
орієнтованого підходу 

Мінрегіон 
Мінекономіки 
Обласні та Київська 
міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

45 000 млн грн   
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Проект «Енерголіс» 
(вирощування 
енергетичних рослин 
для забезпечення 
паливом бюджетних 
установ у сільських 
територіях 

зменшення витрат на 
опалення приміщень 
бюджетних установ у 
сільських територіях з 
використанням місцевих 
ресурсів та впровадження 
нових технологій з 
урахуванням кліматичної 
нейтральності, економія 
витрат на газопостачання, 
сприяння зайнятості 
місцевого населення, 
нульові викиди СО2, 
можливість супутніх 
виробництв 

зменшено у 2 рази 
споживання газу 
комунальними 
установами у 
територіальних 
громадах 

Мінрегіон  
Держенергоефективн
ості 
облдержадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 

4000 млн грн. 
 
(300 млн грн на 
перший рік 
впровадження) 

  

Проект «Дністровський 
каньйон» 

створення системи 
транспортних, 
інформаційних, охоронних 
мереж; підтримка нових та 
розвиток існуючих 
туристичних продуктів від 
операторів, які увійдуть у 
проект; визначення 
спільного бренду території 
та його використання для 
маркування маршрутів та 
продуктів,з урахуванням 
інклюзії та гендерно-
орієнтованого підходу; 
підтримка створення 
лікувально-оздоровчих 
комплексів, підтримка 
малих ферм органічного 
виробництва, в тому числі 
підтримка  жіночого 
підприємництва 

забезпечено 
економічний розвиток 
територіальних 
громад у 4 регіонах 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
МОЗ 
ДАРТ 
Держводагентство 
Міндовкілля 
Івано-Франківська, 
Хмельницька, 
Тернопільська, 
Чернівецька 
облдержадміністрації 
орган 

500 млн грн   
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Проект «Одеса – 
літня/південна столиця 
України» 

Проект передбачає 
створення умов для 
перенесення в Одесу на 
літній період основних 
заходів 
загальнодержавного 
характеру, міжнародних 
самітів, виставок, 
фестивалів на основі 
створеної для цього 
сучасної інфраструктури у 
тому числі інфраструктури 
безпеки. 

зростання кількості 
загальнодержавних та 
міжнародних заходів, 
що проводяться в 
Одесі в 2 рази; 
 
зростання кількості 
іноземних туристів в 
1,5 рази; 
 
облаштування 
узбережжя в межах 
міста та його 
інтеграція в подієву 
інфраструктуру, з 
урахуванням 
інклюзивності, 
безпеки та гендерно-
орієнтованого підходу 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
ДАРТ 
Мінекономіки 
Міндовкілля 
Одеська ОДА 
Одеська міська рада 
(за згодою) 

4 000 млн грн   

Розвиток туристично-
рекреаційних зон 
Шацького поозер’я 

Проект передбачає: 
покращення транспортної 
доступності регіону; 
 
будівництво системи 
водопостачання та 
водовідведення населених 
пунктів навколо Шацьких 
озер в межах Шацького 
НПП; 
 
розвиток туристично-
рекреаційних 
інфраструктури регіону, з 
врахуванням інклюзивної 
доступності; 
 
розширення комплексу 
туристичних послуг, що 
надаються на території 
Шацького національного 

зростання кількості 
туристів у регіоні у 2 
рази; 
 
створення нових 
робочих місць у регіоні 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
ДАРТ 
Міндовкілля 
Мінекономіки 
МОЗ 
Волинська ОДА 
Шацька селищна рада 
(за згодою) 
Шацький НПП 
(за згодою) 

2 000 млн грн   
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природного парку, з 
врахуванням 
інклюзивного та гендерно-
орієнтованого підходів. 
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Програма регіонального 
розвитку «Розвиток 
регіональних 
полюсів зростання 

Реалізація проектів в 
рамках програми 
сприятиме розбудові 
конкурентоспроможної 
економіки регіональних 
полюсів зростання і 
забезпечить:  
 
зростання інвестиційно-
інноваційної активності 
МСП,  розширення 
експортних можливостей  
підприємств  
 
формування сучасної 
бізнес- та інноваційної 
інфраструктури, підтримку 
стартапів, науково-
прикладних досліджень у 
пріоритетних секторах 
регіональної економіки; 
 
облаштування 
інфраструктури для 
промислового 
інвестування та розкриття 
інвестиційного потенціалу 
РПЗ 

Зростання інвестиції в 
основний та 
оборотний капітал 
регіонів України до 25-
30 % до ВРП у 2025 р., 
до 35-40% до ВРП у 
2032 р. 
 
Зростання обсягів ПІІ 
на одну особу за 
регіонами на 50% до 
2025 р та у 2 рази до 
2032 року (від рівня 
2025 р.) 
 
Щорічне зростання 
обсягів експорту за 
регіонами на 8-10%, 
інноваційної продукції 
– на 4-5% 
 
Щорічне зростання 
кількості інноваційно 
активних підприємств 
у пріоритетних 
секторах регіональної 
економіки (за 
регіонами) на 4-5%   
 
Не менше 80 
українських міст-РПЗ 
сформували сучасний 
економічний каркас 
держави на 
інноваційній основі, 
створено не менше 
500 тис якісних 
робочих місць (до 
2032 р.) 

Мінрегіон 
Мінекономіки 
Мінагрополітики 
МОН 
ОДА  
Агенції регіонального 
розвитку (за згодою) 

3 000 млн грн   
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Поширення позитивного 
впливу регіональних 
полюсів зростання на 
довколишні території 
шляхом: 
 
реалізації спільних 
інвестиційних проектів в 
пріоритетних секторах 
економіки міст-РПЗ і 
сільських територій на 
основі місцевого 
потенціалу. більш 
динамічний розвиток 
місцевих громад;  
 
формування ланцюгів 
доданої вартості на основі 
кластерних ініціатив та 
проєктів;  
 
зростання 
міжмуніципального 
співробітництва, зокрема 
із застосовуванням 
механізму ДПП ктах ММС  

На базі кожного РПЗ 
та сільських територій 
реалізовано 2-3 
спільних масштабних 
проєкти у 
пріоритетних секторах 
регіональної 
економіки, щорічний 
ріст зайнятості 
становить 5-6%;  
 
На базі кожного РПЗ 
та сільських територій 
реалізовано 2-3 
кластерні ініціативи у 
пріоритетних секторах 
економіки, створено, 
розвинуто та 
кластеризовано по 2-3 
нові конкурентні галузі 
/ підгалузі місцевої 
економіки; 
 
Реалізовано не менше 
300 проєктів ММС, 
20% з них із 
застосовуванням ДПП 

Мінрегіон 
Мінекономіки 
Мінагрополітики 
Мінінфраструктури 
Мінприроди 
Мінцифри 
ОДА 
Агенції регіонального 
розвитку (за згодою) 

4 000 млн грн   
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Створення комфортних 

умов проживання та 

зайнятості у регіональних 

полюсах зростання: 

 

створення якісного, 

безпечного та доступного 

міського середовища, 

привабливого образу РПЗ 

для жителів, інвесторів та 

туристів; 

 

розвиток місцевої 

транспортної, дорожньої, 

інженерної, цифрової 

інфраструктури РПЗ, що 

створює кращі, безпечні, 

інклюзивні умови для 

життя та сприятиме 

прискореному 

економічному розвитку;  

 

розвиток людського 

капіталу в РПЗ, адаптації 

трудових ресурсів до 

потреб ринку 

100% РПЗ 

перетворяться на 

сучасні міста з 

облаштованими 

безпечними та 

інклюзивними 

центрами, діловими, 

креативними, 

молодіжними 

просторами, місцями 

дозвілля і відпочинку 

до 2032 р.;  

 

Якість, безпечність та 

доступність послуг 

систем 

життєзабезпечення та 

екологічні умови у 

100% РПЗ 

відповідають 

стандартам ЄС до 

2032 р.;  

 

У 100% РПЗ 

досліджено ринок 

праці, сформовано 

мапи людського 

потенціалу (трудових 

ресурсів) та 

впроваджено заходи з 

підготовки, 

перепідготовки, 

перекваліфікації 

кадрів до 2025 р. 

Мінрегіон 
Мінекономіки 
Мінінфраструктури 
Мінприроди 
Мінцифри 
ОДА 

10 000 млн грн   
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Програма регіонального 
розвитку «Нове 
українське село» 

Підтримка зайнятості 

населення, з урахуванням 

диференційованих потреб 

жінок та чоловіків, 

молоді,в тому числі із 

вразливих категорій та 

диверсифікація місцевої 

економіки сільських 

територій. 

Проект підтримує: 

розвиток кооперативного 

руху; 

 

розвиток сільського 

підприємництва у різних 

сферах – традиційних та 

новітніх, зокрема з 

підтримкою жіночого та 

молодіжного 

підприємництва; 

 

самозабезпечення 

домогосподарств та 

територіальних громад 

харчовими продуктами 

зростання зайнятості 

населення сільських 

територій на 10%, 

зростання кількості 

підприємців, 

кооперативів на 10%; 

зростання кількості 

суб`єктів 

господарської 

діяльності в сільських 

територіях, що 

займаються у сферах, 

не пов`язаних з с/г, на 

30% 

Мінрегіон 

Мінекономіки 

Мінагрополітики 

ОМС (за згодою) 

Агенції регіонального 

розвитку (за згодою) 

3000 млн грн   
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Покращення доступності 

сільських територій до 

центрів територіальних 

громад та ключових міст та 

розвиток доступної, 

безпечної та інклюзивної 

сільської інфраструктури 

Програма спрямована на: 

створення мережі доріг, 

громадського транспорту, 

у тому числі на 

низьковуглецевій основі; 

 

покращення індивідуальної 

мобільності сільського 

населення; 

 

розбудову інфраструктури 

у приміських селах; 

 

будівництво 

інфраструктури у 

віддалених поселеннях на 

нових технологічних 

основах. 

75% населених 

пунктів мають дороги 

відповідної  якості до 

центрів громад та 

найближчих міст; 

 

80% населених 

пунктів, об`єднані 

транспортними 

маршрутами; 

 

10% маршрутів на 

основі 

низьковуглецевих 

транспортних засобів; 

 

60% шкіл, що 

потребували ремонту 

– 

відремонтовано/рекон

струйовано; 

50% приміщень 

закритих шкіл 

адаптовано під 

публічні потреби; 

75% домогосподарств 

у сільських 

поселеннях отримали 

централізоване 

водопостачання 

Мінрегіон 
Мінінфраструктури 

9000 млн грн   
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Покращення якості життя 

у сільських територіях 

(розвиток людського 

капіталу) 

Програма спрямована на: 

розвиток всієї мережі 

надання соціально 

важливих(освітніх, 

медичних, культурних 

соціальних, спортивних, 

адміністративних тощо ) 

послуг сільському 

населенню з врахуванням 

гендерно-орієнтованого та 

інклюзивного підходів; 

 

стимулювання переїзду в 

сільські території молодих 

сімей та спеціалістів 

не менше 60% жителів 

сільських територій 

можуть користуватися 

новими та/або 

вдосконаленими, 

інклюзивними, 

безпечними та 

якісними послугами 

не менше 5 тисяч 

молодих сімей/осіб 

переїхали у сільські 

території; 

не менше 10 тисяч 

сімей отримали 

підтримку для 

започаткування 

сімейного 

підприємництва; 

3 тисячі 

будинків/квартир, 

були надані 

відповідним 

спеціалістам, що 

переїхали у сільські 

території; 

середня прогнозована 

тривалість життя у 

сільських територіях, 

зростання на 1 рік; 

скорочення рівня 

дитячої смертності на 

20% 

Мінрегіон     

Мінцифри 

МОН 

МОЗ 

Мінмолодьспорт 

МКІП 

ОМС (за згодою) 

Агенції регіонального 

розвитку (за згодою) 

2 400 млн грн   
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Програма регіонального 
розвитку «Розвиток 
прикордонних 
територій в 
несприятливих умовах» 

Підтримка надання 

мобільних послуг 

населенню 

 Проект забезпечить для 

населення віддалених 

територій надання якісних 

мобільних послуг з 

урахуванням гендерно-

орієнтованого та 

інклюзивного підходів з: 

охорони здоров’я 

(впровадження мобільної 

диспансеризації, 

лабораторних досліджень, 

розвиток санітарної авіації 

тощо); соціальних послуг 

(забезпечення мобільності 

соціальних працівників, 

налагодження регулярної 

доставки у віддалені 

малонаселені населені 

пункти необхідних 

продуктів, медикаментів та 

інших товарів); 

освітніх послуг 

(розроблення програм та 

створення платформ 

дистанційного навчання, в 

тому числі для дорослих; 

запровадження мобільних 

навчальних лабораторій); 

розвиток мобільних послуг 

у сфері культури 

(організація пересувних 

театрів, концертних груп, 

фестивалів молоді тощо) 

придбано 137 машин 

швидкої допомоги 

категоріїї В і С та 

спеціалізованих 

автомобілів для 

надання медичних 

послуг (мобільна 

диспансеризація та 

лабораторія);кожен 

автомобіль обладнано 

«StarLink»;придбано 

150 автомобілів для 

надання соціальних 

послуг населенню; 

створено в кожній 

прикордонній області 

не менше 2 мобільних 

навчальних 

лабораторій; в кожній 

прикордонній області 

створено пересувні 

(кіно) театри; більше 

70 % мешканців 

прикордонних 

територій в 

несприятливих умовах 

можуть користуватися 

новими та/або 

вдосконаленими 

послугами; 

Мінрегіон 

Мінцифри 

МКІП 

Мінінфраструктури 

ОДА 

ОМС (за згодою) 

9 000 млн грн   
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Розвиток комунікаційних 
мереж і систем Проект 
забезпечить: будівництво 
веж мобільного та радіо 
зв`язку, ретрансляційних 
станцій ефірного 
телебачення для 
забезпечення доступу 
населення до українського 
телебачення; 
створення 
широкосмугових мереж 

100 % населених 
пунктів покриті 
сигналом українського 
мобільного та радіо 
зв’язку; 
100 % населених 
пунктів забезпечені 
якісним українським 
телебаченням; 
100 % населених 
пунктів мають якісний 
інтернет зв’язок 

Мінрегіон 
Мінцифри 
Мінінфраструктури 

4 000 млн грн   

Програма регіонального 
розвитку «Розвиток 
макрорегіону 
Українських Карпат» 

Впровадження 
комплексного підходу 
спрямованого на розвиток 
гірських територій. 
 
Програма спрямована на: 
підвищення 
конкурентоспроможності 
гірських територій шляхом 
започаткування нових 
виробництв, збільшення 
кількості робочих місць, 
підвищення рівня 
зайнятості населення; 
 
підвищення транспортної 
та інформаційної 
доступності на гірських 
територіях; 
 
підвищення рівня 
використання 
туристичного потенціалу 
Карпатського регіону та 
культурної спадщини 
(“Синевир”, “Географічний 
центр Європи”, 

створено близько 1500 

нових робочих місць; 

 

створено 30 

туристично-

інформаційних 

центрів, з урахуванням 

інклюзивної 

доступності; 

 

реалізовано 40 

транскордонних та 

міжрегіональних 

проектів; 

 

100 % території 

гірських населених 

пунктів покрито 

швидкісним Інтернет-

зв’язком 

 

зростання у 1,5 рази 

кількості туристів у 

макрорегіоні 

Мінрегіон       

Мінцифри    

Мінекономіки 

Закарпатська, Івано-

Франківська, 

Львівська, 

Чернівецька 

облдержадміністрації 

Потребує 
уточнення 
(орієнтовно 18 
600 млн грн) 
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радіолокаційна станція 
“Памір” та ін.) 

Справедлива 
трансформація 
монофункціональних 
міст 

диверсифікація економіки 
монофункціональних міст 
та створення комфортних 
умов проживання, 
зокрема: 
покращення якості 
житлово-комунальних 
послуг (модернізація 
систем теплопостачання, 
будівництво очисних 
споруд, станцій очистки 
води, мереж 
водопостачння та 
водовідведення, 
підвищення ефективності 
поводження з ТПВ), 
 
забезпечення доступності 
та транспортного 
сполучення (ремонт та 
будівництво 
автомобільних доріг, 
оновлення рухомого 
складу комунальних АТП),  
 
вирішення екологічних 
проблем монопрофільних 
міст. 
 
відновлення та 
рекультивації територій. 

реалізовано проекти 
справедливої 
трансформації щодо 
всіх 
монофункціональних 
містах (орієнтовно 50 
міст) 

Мінрегіон 
Мінекономіки 
Міненерго 

50 000 млн грн   
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Програма регіонального 
розвитку “Розвиток 
потенціалу 
макрорегіону Азов-
Чорне море” 

Впровадження 

комплексного підходу 

спрямованого на розвиток 

потенціалу макрорегіону 

“Азов-Чорне море”. 

Реалізація проектів в 

рамках програми 

забезпечить: 

 

 

розширення транспортно-

логістичної доступності 

макрорегіону; 

 

збереження та розвиток 

людського капіталу; 

 

сталий економічний 

розвиток (поглиблення 

переробки місцевої 

сировини, поширення 

малого органічного 

фермерства, відновлення 

традиційних ремесл, 

забезпечення 

самозайнятості населення) 

 

комплексний розвиток 

курортних територій, 

туристичної та супутньої 

комунальної 

інфраструктури, з 

врахуваняням іклюзії та 

гендерно-орієнтованого 

пілходу; 

 

зменшення впливу на 

Забезпечений 

комплексний розвиток 

134 територіальних 

громад, з врахуванням 

економічного, 

туристичного та 

логістичного 

потенціалу 

макрорегіону “Азов-

Чорне море” 

Мінрегіон 

Мінінфраструктури 

Міндовкілля 

Донецька 

Запорізька 

Миколаївська 

Одеська 

Херсонська ОДА 

Потребує 
уточнення 
(орієнтовна 
сума 
10 000 млн грн) 
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довкілля результатів 

життєдіяльності людей 

(ліквідація засміченості 

території, ліквідація 

наслідків підтоплень, 

забезпечення водними 

ресурсами та системами 

очистки води). 
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Комплексний розвиток 
Українського 
Придунавʼя 

Розширення транспортно-
логістичної доступності 
субрегіону:  
поглиблення 
судноплавного каналу 
Дунай - Чорне море; 
створення нових 
судноплавних ліній,  у  
тому  числі  поромних 
переправ; 
відновлення 
інфраструктури   
аеропортів   м.   Ізмаїла   та 
м. Болграда; 
відновлення мосту в м. 
Білгород-Дністровському; 
розширення траси Одеса-
Рені; 
 
Забезпечення 
екологічного  захисту  
території субрегіону: 
застосування ефективних    
методів   збирання   і   
видалення побутових та 
інших відходів,  
забезпечення ефективної 
експлуатації полігонів ТПВ; 
будівництво каналізаційно-
насосних    станцій    з   
системою біологічного 
очищення стічних вод; 
збереження природно-
заповідних територій; 
збереження екологічних  
систем  придунайських  
озер,  зокрема розв'язання 
екологічних проблем оз. 
Сасик;  
 

забезпечено 
економічний розвиток 
30 територіальних 
громад 
Болградського, 
Ізмаїльського та 
Білгород-
Дністровського 
районів Одеської 
області 

Мінрегіон  
Мінінфраструктури, 
Мінекономіки 
ДАРТ  
АМПУ  
Державна авіаційна 
служба України  
Міндовкілля  
Держводагентство 
Одеська 
облдержадміністрація 

5 500 млн. грн 
(потребує 
уточнення) 
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Розв'язання проблеми 
водозабезпечення та 
водовідведення 
 
Розвиток 
агропромислового 
комплексу,  харчової та  
переробної галузей 
промисловості:  
поглиблення ступеня 
переробки     місцевої     
сировини; 
сертифікація продукції за 
міжнародними 
стандартами; 
відновлення 
зрошувальних     систем,    
впровадження    нових 
технологій зрошування; 
 
Розвиток доступної , 
безпечної та якісної 
туристично-рекреаційної 
сфери:  
підтримка нових та 
розвиток існуючих 
туристичних продуктів; 
підтримка створення 
лікувально-оздоровчих 
комплексів на базі зелених 
садиб; 
підтримка малих ферм 
органічного виробництва 
підтримка жіночого 
підприємництва  
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Відновлення 
промислового 
виробництва та 
працевлаштування ВПО 
на базі пілотних 
індустріальних парків 
(облаштування 
інфраструктури 4-х 
пілотних індустріальних 
парків, підключення та 
приєднання до 
інженерно-
транспортних мереж, 
будівництво типової 
промислової 
нерухомості) 

Зменшення інвестиційних 
ризиків для потенційних 
інвесторів. 
Скорочення строку 
проектування та 
будівництва завдяки 
типовим проектам; 
Можливість 
масштабування та 
створення аналогічних 
проектів для розвитку 
промислового 
виробництва 

побудовано 46 тис. кв 
м виробничих 
приміщень; 
створено 1500 
робочих місць у сфері 
переробної 
промисловості 

Мінрегіон 
Мінекономіки 

1 400 млн. грн.    

Створення 
інфраструктури 
індустріальних парків 

Створення умов для 
відновлення 
промислового 
виробництва та 
пожвавлення експорту 
товарів з високою 
доданою вартістю, шляхом 
будівництва 
інфраструктури та 
приєднання до мереж 
пілотних індустріальних 
парків в зонах впливу 
великих міст (міських 
агломераціях), центрах 
економічної активності, 
монофункціональних 
містах, які перебувають на 
етапі трансформації 

кількість пілотних 
індустріальних парків, 
забезпечених 
інфраструктурою, 
підключених та 
приєднаних до 
інженерно-
транспортних мереж 
(під’їзна дорога, 
водопостачання, 
водовідведення, 
газопостачання, 
електропостачання) – 
не менше 60; 
площа пілотних 
індустріальних парків, 
забезпечених 
інфраструктурою, 
підключених та 
приєднаних до 
інженерно-
транспортних мереж – 
не менше 2.5 тис. га 

Мінрегіон 
Мінекономіки Агенції 
регіонального 
розвитку (за згодою) 

16 000 млн грн   
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Комплексна економічна 
оцінка природно-
ресурсного потенціалу 
регіонів 

наявність актуальної 
інформації щодо 
природно-ресурсного 
потенціалу регіонів та 
територіальних громад, а 
також потенційних 
можливостей його 
використання 

звіт та напрацьовані 
матеріали за 
результатами 
дослідження 

Мінрегіон 
Міндовкілля 
Мінекономіки 
Мінагрополітики 

потребує 
уточнення 
 
(орієнтовно 
500 млн грн) 

  

Підтримка 
впровадження 
регіональних стратегій 
розвитку адаптованих 
до умов повоєнного 
відновлення та 
розвитку 

Проект забезпечить:  

1) грунтовний аналіз та 

оцінку впливу воєнної 

агресії на ресурсний 

потенціал, обмеження та 

можливості регіонів та 

стратегічні цілі їх 

повоєнного відновлення і 

розвитку 

2) розроблення з 

урахуванням гендерного 

компоненту та 

впровадження 

актуалізованих програм та 

проектів регіонального 

розвитку, спрямованих на 

досягнення оновлених 

(уточнених) стратегічних 

цілей та покращення життя 

людей в регіонах 

незалежно від місця 
проживання 

Усі області та м.Київ 

мають актуалізовані 

стратегії 

регіонального 

розвитку на період до 

2027 року, з 

урахуванням 

гендерно-

орієнтованого підходу  

Усі області та м.Київ 

розробили та 

спроможні реалізувати 

проекти регіонального 

розвитку на 

досягнення цілей в 

тому числі на засадах 

смарт-спеціалізаці за 

рахунок різних джерел 

фінансування 

Мінрегіон 

ОДА 

КМДА 

Агенції регіонального 

розвитку (за згодою) 

щорічно не 
менше 15 000 
млн грн. 
(2,1 % від 
дохідної 
частини 
загального 
фонду ДБ - ст. 
24-1 БКУ) 
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Зміцнення інституційної 
спроможності агенцій 
регіонального розвитку 

Перетворення АРР на  
дієвих суб’єктів реалізації 
державної регіональної 
політики, які надають 
широкий спектр послуг, 
спрямованих на розвиток 
всіх типів територій в 
межах регіону. Це вимагає 
формування професійних 
команд з потужним 
експертним потенціалом, 
надання фінансової 
підтримки для 
забезпечення  програмної 
діяльності АРР 

 Створено 24 агенції 
регіонального 
розвитку відповідно 
до закону «Про засади 
державної 
регіональної 
політики»;  
24 агенції 
регіонального 
розвитку 
укомплектовані 
кадрами та 
матеріально-технічно 
забезпечені;  
Всі працівники АРР 
підвищили 
кваліфікацію в рамках 
навчальних та 
тренінгових програм;  
Агенції регіонального 
розвитку щорічно 
забезпечують 
розроблення та 
реалізацію понад 200 
проектів 
регіонального 
розвитку  

Мінрегіон 
Агенції регіонального 
розвитку (за згодою) 

350 млн грн   
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Створення та 
функціонування 
системи проведення 
моніторингу і оцінки 
державної регіональної 
політики, у тому числі 
на основі єдиної 
інтегрованої 
геоінформаційної 
системи проведення 
моніторингу та 
оцінювання розвитку 
регіонів і громад 

Для забезпечення 
підвищення ефективності 
прийняття управлінських 
рішень, що базуються на 
об’єктивних даних, 
необхідно: 
 
створити єдину систему 
проведення статистичних 
спостережень та збору і 
подання інформації на 
рівні територіальних 
громад (місцевої 
статистики, в тому числі 
даних розподілених за 
статтю та іншими 
релевантними ознаками); 
 
створити, забезпечити 
прискорене наповнення і 
консолідацію системи 
державних реєстрів; 
 
створити та забезпечити 
функціонування єдиної 
інтегрованої 
геоінформаційної системи 
проведення моніторингу та 
оцінювання відновлення 
та розвитку регіонів і 
громад; 
 
забезпечити підготовку 
посадових осіб місцевих 
органів виконавчої влади 
та органів місцевого 
самоврядування з питань 
збору та аналізу 
статистичних даних 

створено та 
забезпечено 
функціонування 
геоінформаційної 
системи проведення 
моніторингу та 
оцінювання 
відновлення та 
розвитку регіонів і 
громад 
 
автоматизована 
система місцвої 
статистики включає 
понад 90 % показників 
(інформації) про всі 
сфери 
життєдіяльності 
територіальної 
громади 

Мінрегіон 
Мінцифри 
Держстат 

потребує 
уточнення 
 
(орієнтовно 20 
млн грн для ГІС 
та 150 млн грн 
для АСМС) 
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Проведення поточного 
ремонту будинків, що 
зазнали пошкоджень 
внаслідок збройної 
агресії рф 

За аналітичними оцінками 
13,2 млн кв. м потребують 
проведення незначних 
ремонтних робіт 
необхідних для 
відновлення житлового 
стану (із проведенням 
демонтажу). Для реалізації 
слід встановити граничну 
суму відшкодування на 
об'єкт. При отриманні 
компенсації права вимоги 
до рф щодо 
відшкодування збитків 
передаються державі 

13, 3 млн кв.м. 
будинків відновлено 

Мінрегіон 70 200.0   

Проведення 
капітального 
ремонту/реконструкції 
будинків, що зазнали 
пошкоджень внаслідок 
збройної агресії рф 

За аналітичними оцінками 
23,6 млн. кв.м житлового 
фонду  
 потребують проведення 
капітального 
ремонту/реконструкції 
необхідних для 
відновлення житлового 
стану (із проведенням 
демонтажу. 
Для реалізації слід 
встановити граничний 
розмір відшкодування  за 
один об’єкт.  
При отриманні компенсації 
права вимоги до рф щодо 
відшкодування збитків 
передаються державі 

23, 6 млн кв. м житла 
відновлено 

  690 415.0   
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Будівництво нового 
житла 

За аналітичними оцінками 
потребує демонтажу та 
нового будівництва 18,4 
млн м.кв. житла 

18,4 млн кв.м. Мінрегіон 927 380.0 Проєкт Державної 
цільової соціальної 
програми забезпечення 
житлом громадян 
України, житло яких 
зазнало руйнувань чи 
пошкоджень внаслідок 
збройної агресії рф проти 
України 
Закон України “Про 
компенсацію за 
пошкодження та 
знищення окремих 
категорій об’єктів 
нерухомого майна 
внаслідок бойових дій, 
терористичних актів, 
диверсій, спричинених 
військовою агресією рф” 

Ремонт, реконструкція 
та переобладнання 
нежитлових приміщень, 
для тимчасового 
проживання/перебуван
ня 

В умовно безпечних 
регіонах України 
планується розпочати 
реконструкцію наявних 
приміщень житлового 
фонду та переобладнання 
(перепрофілювання) 
нежитлових приміщень в 
житлові для тимчасового 
проживання/перебування 
ВПО, осіб житло яких 
зруйновано 

67,5 тис кв. м Мінрегіон 895.0   
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Відшкодування 
(компенсація) вартості 
оренди визначеним 
вразливим групам 
населення (п 2.1.3) 

Житло для ВПО є 
малодоступним через 
відсутність вільних 
житлових приміщень у 
житловому фонді для 
тимчасового проживання 
та соціального житла, ще й 
через високу орендну 
плату. Запровадження 
дозволить:  
-розширити можливість 
поселення вразливих груп 
ВПО  
- збільшити обсяг офіційної 
оренди житла (детінізація 
оренди)  
- зменшити навантаження 
на орендарів ВПО 
 - захист прав сторін 
(орендаря/орендодавця). 

500 тис. ВПО, осіб 
житло яких 
зруйновано / 
пошкоджено (200 тис 
орендодавців), липень 
2022-грудень2023(17 
місяців) 

Мінрегіон 12 920.0   

Єдиний державний 
реєстр громадян 
потребуючих житла 

Забезпечить якісні 
аналітичні дані, стосовно 
обсягів, географії, 
критичності потреб у 
забезпеченні житлом. В 
свою чергу, якісні дані 
забезпечать прозорість, 
прогнозованість та 
керованість процесом 
вирішення питання 
житлового забезпечення. 

100% інформації про 
громадян внесено до 
реєстру  

Мінцифри  
Мінрегіон 

10.0   

Запровадження 
неприбуткового 
орендного житла 

Створення програми 
розвитку неприбуткового 
орендного житла (що 
може перебуввати у 
державній, комунальній 
власності чи власності 
неприбуткових 
організацій) як одного з 
найефективніших способів 

150 000 квартир Мінрегіон 255 000.0 Проєкт Закону України 
“Про житловий фонд 
неприбуткової оренди” 
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забезпечення доступним 
житлом і внутрішньо 
переміщених осіб, і людей, 
які втратили житло. 

Викуп наявних 
житлових квартир для 
наповнення фондів 
соціального і 
тимчасового житла 

Забезпечення постійним 
житлом громадян житло, 
яких зруйновано чи 
пошкоджено внаслідок 
збройної агресії рф проти 
України, а також 
внутрішньо переміщених 
осіб 

15 500 квартир 
наявних для викупу 

Мінрегіон 17 825.0 проект Закону України 

“Про внесення змін до 

ЗУ “Про житловий 

фонд соціального 

призначення” 

проект Закону України 

Про затвердження 

Загальнодержавної 

програми розвитку 

соціального житла 

Іпотечне кредитування Доопрацювання програми 
“Доступна іпотека 7%”. 
Збільшити коло осіб які 
можуть скористатись, 
зменшити відсоток до 5%. 
Доопрацювання існуючого 
законодавства для 
більшого захисту прав 
кредиторів та уніфікування 
інструменту продажу 
нерухомості на 
первинному ринку для 
більшого захисту 
покупців.. 

24 000 кредитів в рік Мінрегіон 
Мінфін 

6 864.0 Проект Закону України 
«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
Іпотеку» 
Внесення змін до Порядку 
вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України 
Внесення змін до Порядку 
здешевлення вартості 
іпотечних кредитів, 
затвердженого 
Постановою Кабінету 
Міністрів України № 28 від 
24 січня 2020 р. 
Проект Закону України 
“Про гарантування 
речових прав на об'єкти 
нерухомого майна, які 
будуть споруджені в 
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майбутньому” 
(реєстраційний № 5091 
від 17.02.2021) 
Проект Закону України 
«Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
оподаткування операцій з 
продажу (обміну) об'єктів 
нерухомого майна, 
незавершеного 
будівництва, майбутнього 
об’єкта нерухомості, 
спеціальних майнових 
прав на такі об'єкти» 
(реєстраційний № 5638 
від 08.06.2021) 

Проведення 
капітальних ремонтів 
багатоквартирних 
будинків 

Більше 60 % житлового 
фонду зведено до 1980 
року. За даними 
Державної служби 
статистики України 4,3 млн 
м2 житлових приміщень 
знаходяться у ветхих та 
аварійних житлових 
будинках. Характерною 
проблемою 
багатоквартирного 
житлового фонду є 
відсутність, всупереч 
вимогам законодавства, 
технічної та іншої 
документації, утримання і 
обслуговування 
переважно здійснювалось 
на недостатньому рівні 
через тотальну 
недофінансованість, 

50% БКБ Мінрегіон 600 000.0   
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капітальні ремонти ніколи 
не здійснювались в 
більшій частині будинків.  

Наповнено реєстр 
багатоквартирних 
будинків 

Обстеження всіх БКБ, 
виготовлення технічної 
документації і створення 
електронних паспортів 
БКБ для визначення стану 
багатоквартирних 
будинків і контролю за 
ним 

100% БКБ Мінрегіон 6 000.0   

Теплоізоляція 
внутрішньобудинкових 
трубопроводів 
опалення 
багатоквартирних 
будинків  
(маловитратні заходи) 

Для швидкого зниження 
залежності від природного 
газу (зокрема, від 
імпортного газу 
російського походження) 
необхідно знизити 
надмірні втрати теплової 
енергії в підвалах БКБ, 
оскільки на більшості 
трубопроводів опалення 
теплоізоляція відсутня або 
зруйнована і не виконує 
свою функцію. Такі 
маловитратні заходи 
дозволяють не лише 
швидко знизити 
енергоспоживання без 
залучення значних 

62 400 
багатоквартирних 
будинків 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

7 488.0 - Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
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інвестицій та складного 
планування, а й можуть 
бути реалізовані у 
короткий термін. 

Теплоізоляція 
внутрішньобудинкових 
трубопроводів 
опалення громадських 
будівель публічної 
власності 
(маловитратні заходи) 

Для швидкого зниження 
залежності від природного 
газу (зокрема, від 
імпортного газу 
російського походження) 
необхідно знизити 
надмірні втрати теплової 
енергії в підвалах 
громадських будівель, 
оскільки на більшості 
трубопроводів опалення 
теплоізоляція відсутня або 
зруйнована і не виконує 
свою функцію. Такі 
маловитратні заходи 
дозволяють не лише 
швидко знизити 
енергоспоживання без 
залучення значних 
інвестицій та складного 
планування, а й можуть 
бути реалізовані у 
короткий термін. Також до 
виконання теплоізоляції 
можливе залучення 
енергосервісних компаній 
через ЕСКО-механізм 

31 600 громадських 
будівель (заклади 
охорони здоров’я, 
освіти, адмінбудівлі) 
комунальної та 
державної власності 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

4 740.0 - Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
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Налагодження газових 
котлів автономного 
опалення громадських 
будівель публічної 
власності  
(маловитратні заходи) 

Використання газу 
споживачами, що мають 
автономне опалення, 
складає значну частку у 
загальному використанні 
газу в Україні та має 
великий потенціал 
скорочення. 
Налагодження газових 
котлів є маловитратним та 
швидким заходом, який 
дозволить знизити 
використання газу вже 
протягом опалювального 
сезону 2022-2023 рр. та 
підвищити енергетичну 
безпеку громад. До 
налагодження котлів 
через ЕСКО-механізм 
можуть бути залученні 
енергосервісні компанії 

7 684 газових 
котелень громадських 
будівель (заклади 
охорони здоров’я, 
освіти) комунальної та 
державної власності 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

115.3 - Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 

Налагодження 
індивідуальних 
теплових пунктів в 
багатоквартирних 
будинках 
(маловитратні заходи) 

Встановлення ІТП у 
багатоквартирних 
будинках довело свою 
ефективність, проте їх 
налагодження має 
здійснюватись регулярно. 
Це є необхідною умовою 
для ефективного 
використання теплової 
енергії (зокрема, через 
погодні умови), є 
недорогим і швидким 
заходом та знизить 
залежність від імпортного 
газу (в тому числі 
російського) вже протягом 
опалювального сезону 
2022-2023 рр. 

4 377 ІТП в 
багатоквартирних 
будинках 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

65.7 - Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
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Термомодернізація 
найбільш 
енерговитратних 
громадських будівель 
публічної власності 

Для ефективного 
зниження споживання 
енергії у громадських 
будівлях необхідно 
провести аналіз їх 
енерговитрат та виконати 
ранжування. Для 
проведення комплексної 
термомодернізації в першу 
чергу мають бути обрані 
будівлі з найгіршими 
показниками. Такі проєкти 
також дозволять значно 
скоротити видатки 
місцевих бюджетів на 
оплату енергоносіїв і 
демонструватимуть 
зразкову роль 
громадських будівель в 
підвищенні 
енергоефективност 

4 500 громадських 
будівель (заклади 
охорони здоров’я, 
освіти) комунальної та 
державної власності 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

40 500.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Законопроект «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
створення умов для 
запровадження 
комплексної 
термомодернізації 
будівель» реєстр. № 
6485; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель” 

Термомодернізація 
найбільш 
енерговитратних 
багатоквартирних 
будинків 

Для ефективного 
зниження споживання 
енергії у житлових 
будівлях необхідно 
провести аналіз їх 
енерговитрат та виконати 
ранжування. Для 
проведення комплексної 
термомодернізації в першу 
чергу мають бути обрані 
будівлі з найгіршими 
показниками та створена 
ефективна система 

8 950 
багатоквартирних 
будинків 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

107 400.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Законопроект «Про 
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стимулювання та 
заохочення співвласників 
багатоквартирних 
будинків до впровадження 
енергоефективних заходів, 
що також сприятиме 
зниженню залежності від 
імпотрного (зокрема, 
російського) газу та 
подолання енергетичної 
бідності. 

внесення змін до деяких 
законів України щодо 
створення умов для 
запровадження 
комплексної 
термомодернізації 
будівель» реєстр. № 
6485; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель” 

Термомодернізація 
індивідуальних 
житлових будинків 

Понад 50% споживання 
природного газу на 
потреби опалення 
припадає на індивідуальні 
(садибні) житлові будинки. 
Створена ефективної 
системи стимулювання та 
заохочення власників 
житлових будинків до 
впровадження 
енергоефективних заходів 
сприятиме зниженню 
залежності від імпотрного 
(зокрема, російського) газу 
та подолання енергетичної 
бідності. 

330 тис. 
індивідуальних 
житлових будинків 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

103 950.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Законопроект «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
створення умов для 
запровадження 
комплексної 
термомодернізації 
будівель» реєстр. № 
6485; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель” 
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Заміна газових котлів 
на теплові насоси в 
системах автономного 
опалення в утеплених 
громадських будівлях 
публічної власності  

Проведення 
термомодернізації 
будівель доцільно 
супроводжувати 
встановленням 
відновлювальних джерел 
енергії (зокрема, теплових 
насосів). Теплові насоси  
значно знижують 
споживання енергії 
будинками та 
забезпечують 
автономність систем 
опалення, гарячого 
водопостачання та 
кондиціонування, що 
істотно підвищує 
енергетичну безпеку 

7 684 автономних 
котелень 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

23 052.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки” 

Заміна газових котлів 
на теплові насоси в 
системах 
індивідуального 
опалення в утеплених 
житлових будинках 

Проведення 
термомодернізації 
будівель доцільно 
супроводжувати 
встановленням 
відновлювальних джерел 
енергії (зокрема, теплових 
насосів). Теплові насоси  
значно знижують 
споживання енергії 
будинками та 
забезпечують 
диверсифікацію 
використання енергії для 
опалення, гарячого 
водопостачання та 
кондиціонування, що 
істотно підвищує 
енергетичну безпеку 

430 тис. 
домогосподарств, 
зокрема: 
100 тис. - в 
багатоквартирних 
будинках,  
330 тис. - в 
індивідуальних 
будинках 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

39 480.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Законопроект «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
створення умов для 
запровадження 
комплексної 
термомодернізації 
будівель» реєстр. № 
6485; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
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внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель” 

Навчальна програма з 
підготовки, 
перепідготовки, 
підвищення 
кваліфікації фахівців 
щодо проєктування та 
будівництва будівель із 
близьким до нульового 
рівнем 
енергоспоживання 
(NZEB) 

Існує дефіцит 
кваліфікованих інженерів - 
проєктувальників та 
будівельників NZEB, а 
також брак досвіду 
впровадження проє ктів 
такого рівня.  Для 
подолання цієї проблеми 
необхідна розробка та 
втілення навчальної 
програми, що 
враховуватиме кращі 
міжнародні практики та 
забезпечуватиме якісне 
навчання шляхом 
кураторства/шефства над 
“студентами” та допомогу і 
нагляд у реалізації їх 
проєктів у майбутньому 

100 інженерів-
проєктувальників; 
1000 будівельників 

Міносвіти 
Мінрегіон 
ДАЕЕ 

3.0  - Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказу Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з близьким до 
нульового рівнем 
споживання енергії”; 
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Пілотне будівництво 
будівель із близьким до 
нульового рівнем 
енергоспоживання 
(NZEB), у тому числі 
шляхом відбудови 
зруйнованих будівель 
відповідно до вимог 
NZEB 

Будівництво NZEB крім 
зниження 
енергоспоживання і 
залежності від імпортного 
газу (зокрема, російського) 
та підвищення 
енергетичної безпеки, 
також є євроінтеграційним 
заходом, спрямованим на 
імплементацію Директиви  
2012/31/EU про 
енергетичні 
характеристики будівель. 
Тому всі проєкти 
відбудови зруйнованих та 
відновлення суттєво 
пошкоджених будівель 
повинні здійснюватися за 
сучасними технологіями та 
за більш просунутими 
вимогами до енергетичних 
характеристик будівель. 
Втілення пілотних проєктів 
NZEB в усіх областях 
України дозволить 
протестувати їх в різних 
умовах і обрати найкращі 
технічні рішення для 
переходу до нових 
стандартів будівництва. 
Будівництво NZEB  матиме 
значний демонстраційний 
ефект та суттєво 
впливатиме на поширення 
практики в усіх громадах 
України 

100 пілотних NZEB 
(кожній області 
України, за винятком 
громад, що визначені 
як тимчасово 
окуповані території), 
зокрема: 
100 тис. - в 
багатоквартирних 
будинках,  
330 тис. - в 
індивідуальних 
будинках серед 
громадських (школи, 
дитсадки) і житлових 
будинків в 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

1 475.0  - Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з близьким до 
нульового рівнем 
споживання енергії”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
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Масштабна 
термомодернізація 
громадських будівель 
публічної власної 

Термомодернізація 
будинків забезпечить 
значне зниження 
споживання енергії та 
підвищення комфорту 
перебування у 
термомодернізованих 
будівлях, а також 
забезпечить зразкову роль 
таких будівель і 
слугуватиме стимулом для 
приватного сектору. 
Реалізація таких проєктів є 
пріорітетом для багатьох 
проєктів міжнародної 
технічної допомоги та 
міжнародних фінансових 
організацій, що може 
значно спростити доступ 
до їх фінансування.  

27 000 громадських 
будівель (заклади 
охорони здоров’я, 
освіти, адмінбудівлі) 
комунальної та 
державної власності 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

243 000.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Законопроект «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
створення умов для 
запровадження 
комплексної 
термомодернізації 
будівель» реєстр. № 
6485; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель” 
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Масштабна 
термомодернізація 
багатоквартирних 
будинків 

Термомодернізація 
багатоквартиних будинків 
дозволить значно знизити 
енергоспоживання. Крім 
того, особливо 
ефективною є масова 
термомодернізація 
будинків в поєднанні з 
модернізацією об’єктів 
системи централізованого 
теплопостачання - так 
звана “квартальна 
термомодернізація”. 
Необхідність реалізації 
таких проєктів пов'язана з 
тим, що через зниження 
енергоспоживання 
будівлями після 
термомодернізації потреба 
у тепловій енергії 
знижується і необхідно 
провести модернізацію 
котелень. Такий 
комплексний підхід є 
надзвичайно ефективним 
та дозволить значно 
знизити енергозалежність 
України. 

53 680 
багатоквартирних 
будинків 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

644 160.0 - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Законопроект «Про 
внесення змін до деяких 
законів України щодо 
створення умов для 
запровадження 
комплексної 
термомодернізації 
будівель» реєстр. № 
6485; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель” 

Масштабна 
термомодернізація 
індивідуальних 
житлових будинків 

Термомодернізація 
індивідуальних житлових 
будинків є надзвичайно 
важливою, оскільки на них 
припадає значна частка 
споживання газу та інших 
ресурсів. Тому для 
підвищення 
енергоефективності таких 
будівель та проведення 
масштабної 
термомодернізації 

1,95 млн 
домогосподарств в 
індивідуальних 
будинках 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

614 250.0  - Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з близьким до 
нульового рівнем 
споживання енергії”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
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необхідно створити  
ефективну систему 
стимулювання власників 
до запровадження таких 
заходів.  

цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 

Масштабна заміна 
газових котлів на 
теплові насоси в 
системах 
індивідуального 
опалення житлових 
будинків 

Заміна газових котлів на 
теплові насоси є 
важливою для зниження 
залежності України від 
імпортного газу і потребує 
створення ефективної 
системи стимулювання. 
Крім того, заміна газових 
котлів у 
термомодернізованих 
будинках дозволить 
досягти стандартів NZEB, 
забезпечити автономність 
систем опалення, гарячого 
водопостачання та 
кондиціонування та 
скоротити викиди 
парникових газів під час 
експлуатації таких 
будинків. 

2 520 тис. 
домогосподарств, 
зокрема: 
570 тис. - в 
багатоквартирних 
будинках,  
1 950 тис. - в 
індивідуальних 
будинках 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

231 660.0  - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з близьким до 
нульового рівнем 
споживання енергії”; 
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Масштабне 
встановлення теплових 
насосів для опалення і 
охолодження 
громадських будівель 
публічної власності 

Теплові насоси є 
ефективною технологією 
опалення та охолодження. 
Використання теплових 
насосів у громадських 
будівлях забезпечить 
автономність цих будівель 
від централізованого 
теплопостачання та 
допоможе знизити 
енергоспоживання, в тому 
числі, імпортного газу. 
Встановлення теплових 
насосів у 
термомодернізованих 
будівлях дозволить 
підвищити клас 
енергоефективності та 
наблизити будівлі до 
стандартів NZEB, що 
значною мірою сприятиме 
масштабуванню таких 
проєктів. 

27 000 громадських 
будівель (заклади 
охорони здоров’я, 
освіти, адмінбудівлі) 
комунальної та 
державної власності 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

231 660.0  - Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з близьким до 
нульового рівнем 
споживання енергії”; 

Будівництво будівель із 
близьким до нульового 
рівнем 
енергоспоживання 
(NZEB) 

Перехід до будівництва 
будівель із близьким до 
нульового рівнем 
енергоспоживання (NZEB) 
є наступним етапом після 
будівництва пілотних 
будівель. Масштабування 
NZEB дозволить збільшити 
використання енергії з 
відновлюваних джерел в 
будівлях, зокрема для 
задоволення власних 
потреб в енергії у будівлях 
житлового фонду та у 
громадських будівлях, що 
значно вплине на 
підвищення енергетичної 

2 000 NZEB, зокрема: 
1 250  громадських 
будівель (заклади 
охорони здоров’я, 
освіти, адмінбудівлі) 
комунальної та 
державної власності; 
150 багатоквартирних 
будинків; 
600 індивідуальних 
будинків  

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

36 660.0  - Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з близьким до 
нульового рівнем 
споживання енергії”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
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безпеки України та 
зниження залежності від 
імпортного (в тому числі, 
російського) газу. 

роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 

Пілотне будівництво 
будівель з нульовим 
рівнем викидів 
парникових газів (ZEB) 

Пілотне будівництво ZEB є 
наступним етапом 
переходу до ще більш 
енергоефективних, 
декарбонізованих будівель 
та є важливим 
євроінтеграційним 
заходом з імплементації 
Директиви 2012/31/EU про 
енергетичні 
характеристики будівель. 
Пілотні проєкти нового 
будівництва ZEB 
дозволять протестувати їх 
в різних умовах і обрати 
найкращі технологічні 
рішення для переходу до 
наступних стандартів 
будівництва після 
впровадження NZEB. 
Розташування пілотів в 
різних частинах країни 
буде мати значний 
демонстраційний ефект та 
сприятиме поширенню 

100 пілотних ZEB 
серед громадських 
будівель (школи, 
дитсадки) і житлових 
будинків в кожній 
області України 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

3 000.0  - Наказ Мінрегіону “Про 
внесення змін до 
Мінімальних вимог до 
енергетичної 
ефективності будівель”; 
- Наказ Мінрегіону “Про 
затвердження Вимог до 
будівель з нульовим 
рівнем викидів 
парникових газів”; 
- Постанова КМУ “Про 
затвердження державної 
цільової економічної 
програми  
підтримки 
термомодернізації 
будівель на 2022-2030 
роки”; 
- Розпорядження КМУ 
“Про схвалення Стратегії 
термомодернізації 
будівель до 2050 року”; 
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ZEB у всіх громадах 
України. 

Програма підтримки 
впровадження систем 
енергоменеджменту та 
енергомоніторингу в 
територіальних 
громадах (у тому числі 
в комунальних 
підприємствах) 

Системи 
енергомоніторингу та 
енергоменеджменту 
необхідні для ефективного 
енергетичного планування, 
підготовки рішень, 
координування реалізації 
проектів сталого 
енергетичного розвитку 
громад і регіонів на основі 
якісного аналізу 
використання паливно-
енергетичних ресурсів 

1469 територіальних 
громад запровадили 
системи 
енергоменеджменту 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

468.0 Проєкт акта КМУ щодо 
внесення змін до 
Порядку впровадження 
систем енергетичного 
менеджменту 

Створення 
інформаційно-
аналітичної системи 
збору, обробки і аналізу 
інформації від 
підприємств сфери 
житлово-комунального 
господарства і інших 
відповідальних осіб про 
стан систем 

Створення інструменту 
оцінки досягнення цілей 
загальнодержавних 
програм відновлення і 
розвитку систем 
життєзабезпечення 

Частка населених 
пунктів, що звітують 
про стан систем 
життєзабезпечення - 
100% 

Мінрегіон 150.0   
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життєзабезпечення 
населених пунктів 

Навчальна програма 
для фахівців з 
енергетичного 
менеджменту в ОМС 
щодо розроблення і 
впровадження 
місцевих енергетичних 
планів 

Підготовка кваліфікованих 
фахівців на місцях є 
основою для успішного 
розроблення і подальшої 
реалізації місцевих 
енергетичних планів 

По 3 фахівця в 
кожному ОМС (1469 
територіальних 
громад, 24 областей та 
АР Крим) 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

27.0   

Програма підтримки 
розроблення місцевих 
енергетичних планів 
для кожної 
територіальної громади 

Місцеві енергетичні плани 
важливі формування 
комплексного бачення та 
визначення оптимальних 
шляхів сталого 
енергетичного розвитку 
територіальних громад і 
регіонів та зниження 
енергозалежності країни 

1469 місцевих 
енергетичних планів 
розроблено 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

198.0 Проєкт наказу Мінрегіону 
щодо затвердження 
складу, змісту, порядку 
розроблення та 
оновлення місцевих 
енергетичних планів 

Програма підтримки 
розроблення 
регіональних 
енергетичних планів 
для кожної області та 
АР Крим 

Регіональні енергетичні 
плани необхідні для 
узгодження енергетичних 
планів територіальних 
громад і планування 
сталого енергетичного 
розвитку регіонів на основі 
комплексного підходу 

25 регіональних 
енергетичних планів 
(24 областей та АР 
Крим) розроблено 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

3.4 Проєкт наказу Мінрегіону 
щодо затвердження 
складу, змісту, порядку 
розроблення та 
оновлення місцевих 
енергетичних планів 

Програма підтримки 
розроблення 
банкабельних планів 
пріоритетних інвестицій 
та техніко-економічних 
обґрунтувань для 

Посилення інституційної 
спроможності в ОМС щодо 
залучення 
позабюджетного 
фінансування на 
реалізацію проектів 

По 1 ТЕО пілотного 
проекта на конкурсній 
основі в кожному ОМС 
(1469 територіальних 
громад, 24 областей та 
АР Крим) 

Мінрегіон 
ДАЕЕ 

762.0   
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пілотних проєктів щодо 
сталого енергетичного 
розвитку громад і 
регіонів 

сталого енергетичного 
розвитку в територіальних 
громадах і регіонах 

Загальнонаціональна 
інформаційно-
просвітницька кампанія 
для підвищення 
обізнаності громадян 
щодо сталого 
енергетичного розвитку 
громад і регіонів 

Підвищення обізнаності 
громадян та 
популяризація переваг 
ефективного 
використання енергії через 
засоби масової інформації 
(у тому числі на ресурсах 
суспільного мовника), 
«круглі столи», друковані 
інформаційно-рекламні 
матеріали, семінари, он-
лайн заходи тощо є 
особливо важливим, 
оскільки численні 
дослідження засвідчують 
важливість 
енергоефективної 
поведінки людей та 
активного залучення 
населення. Проведення 
таких заходів стимулює 
енергоефективну 
поведінку, яка дозволяє 
заощадити до 3-5% енергії. 

Широкомасштабна та 
довгострокова 
інформаційна 
кампанія через 
загальнонаціональні 
ЗМІ. 
В 1469 громадах 
проведені “Дні енергії”,  
створено поліграфічну 
продукцію, буклети, 
флаєри, каталоги та 
інших презентаційні 
матеріали, сувенірна 
продукція тощо 

Мінрегіон 
МКІП 
ДАЕЕ 

990.0   

Ремонт об’єктів 
централізованого 
теплопостачання, що 
були пошкоджені або 
зруйновані 

Відновлення спроможності 
суб’єктів господарювання 
надавати послуги 
відповідної якості в 
повному обсязі 

Частка споживачів 
яким відновлено 
послугу 
централізованого 
теплопостачання - 80% 

Мінрегіон 1 000.0 Проект постанови КМУ 
про порядок термінового 
відновлення опалення на 
території населених 
пунктів 
 
Потребує розробки 
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Будівництво 
(створення) мережі 
логістичних хабів і 
формування на них 
запасів устаткування і 
запасних частин 
необхідних для 
швидкого відновлення 
енергопостачання 

Недопущення небезпеки 
життю населення на 
випадок перерв у 
енергопостачанні 
населених пунктів 

Кількість перерв в 
опаленні житлових 
приміщень тривалістю 
довше 3 діб - 0 перерв 

Мінрегіон 
 Міненерго 

1 000.0 Проект постанови КМУ 
про порядок термінового 
відновлення опалення на 
території населених 
пунктів 
 
Потребує розробки 

Розроблення і 
оновлення схем 
теплопостачання 
населених пунктів з 
населенням більше 20 
тис. осіб 

Визначення практичних 
кроків із підвищення 
надійності і ефективності 
систем теплопостачання, 
скорочення споживання 
палива і викидів 
парникових газів 
системами 
теплопостачання. 
 Формування напрямків 
державної політики в 
питанні фінансування 
модернізації систем 
теплопостачання 

Частка населених 
пунктів, що мають 
актуальні схеми 
теплопостачання - 
100% 

Мінрегіон 150.0   

Масове встановлення 
ІТП в будівлях, 
приєднаних до системи 
ЦТ 

Скорочення споживання 
теплової енергії в системах 
ЦТ, скорочення 
споживання палива і 
викидів парникових газів 
системами ЦТ, підвищення 
регулюваності систем 

Кількість 
встановлених 
теплових пунктів - 

Мінрегіон 29 000.0 Проект закону щодо 
врегулювання питань 
масового встановлення 
індивідуальних теплових 
пунктів 
Розроблено 
Проект постанови КМУ 
щодо затвердження 
державної цільової 
програми енергетичної 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
населених пунктів 
Потребує розробки 

12 000 одиниць 

35 000 одиниць 
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Модернізація теплових 
мереж 

Оптимізація систем 
теплопостачання, 
кільцювання систем, 
заміна трубопроводів 
теплових мереж, з метою 
зниження втрат теплової 
енергії, скорочення 
споживання палива і 
викидів парникових газів 
системами ЦТ, підвищення 
надійності 
теплопостачання 
населених пунктів 

Втрати теплової 
енергії в системах 
централізованого 
теплопостачання - не 
перевищують 12% 

Мінрегіон 99 000.0 Проект наказів щодо 
затвердження оновлених 
державних будівельних 
норм і правил 
експлуатації теплових 
установок і мереж 
Потребує розробки 
Проект постанови КМУ 
щодо затвердження 
державної цільової 
програми енергетичної 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
населених пунктів 
Потребує розробки 

Встановлення 
конденсаційних 
теплоутилізаторів 

Підвищення ефективності 
використання палива 
теплогенеруючими 
установками, скорочення 
викидів парникових газів 

Частка 
теплогенеруючих 
установок оснащених 
теплоутилізаторами - 
30% 

Мінрегіон 3 000.0 Проект наказів щодо 
затвердження оновлених 
державних будівельних 
норм і правил 
експлуатації теплових 
установок і мереж 
Потребує розробки 
Проект постанови КМУ 
щодо затвердження 
державної цільової 
програми енергетичної 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
населених пунктів 
Потребує розробки 

Модернізація джерел 
теплової енергії 

Забезпечення надійності 
систем ЦТ, підвищення 
ефективності споживання 
палива і скорочення 
викидів парникових газів, 
шляхом встановлення 
нових ефективніших 
теплогенеруючих 

Ефективність 
використання палива 
на джерелах теплової 
енергії - не нижче 92% 
 Частка потужності 
джерел теплової 
енергії, що 
використовують один 

Міненерго 
 Мінрегіон 

44 000.0 Проект наказів щодо 
затвердження оновлених 
державних будівельних 
норм і правил 
експлуатації теплових 
установок і мереж 
Потребує розробки 
Проект постанови КМУ 
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установок і установок для 
роботи на альтернативних 
видах палива, 
облаштування систем 
накопичення теплової 
енергії 

вид палива в системах 
ЦТ - не більше 70% 

щодо затвердження 
державної цільової 
програми енергетичної 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
населених пунктів 
Потребує розробки 

Автоматизація роботи 
систем 
централізованого 
теплопостачання 

Забезпечення надійності 
систем ЦТ, підвищення 
ефективності споживання 
палива і теплової енергії, 
скорочення викидів 
парникових газів. 
Обладнання систем ЦТ 
єдиними інтегрованими і 
автоматизованими 
системами управління 
всіма технологічними 
процесами 
теплопостачання з 
одночасним 
запровадженням в таких 
системах інтелектуального 
обліку 

Система 
інтелектуального 
обліку реалізована в 
системах 
централізованого 
теплопостачання що 
охоплюють не менше 
 
5% споживачів 
теплової енергії 

Мінрегіон 3 000.0 Проект наказів щодо 
затвердження оновлених 
державних будівельних 
норм і правил 
експлуатації теплових 
установок і мереж 
Потребує розробки 
Проект постанови КМУ 
щодо затвердження 
державної цільової 
програми енергетичної 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
населених пунктів 
Потребує розробки 

Будівництво нових і 
модернізація діючих 
когенераційних 
установок 

Підвищення ефективності 
використання палива, 
скорочення викидів 
парникових газів, 
заміщення природного 
газу в системах ЦТ 
шляхом введення в 
експлуатацію малих 
когенераційних установок 
на природному газі і 
біопаливі і реконструкції 
діючих когенераційних 
установок з 
впровадженням на них 

Загальна теплова 
потужність 
високоефективної 
когенерації в системах 
ЦТ - не менше 1 ГВт 

Міненерго 
 Мінрегіон 

45 000.0   
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високоефективної 
когенерації 

Підключення джерел 
скидної теплової енергії 

Підвищення ефективності 
використання енергії 
промисловістю, 
скорочення викидів 
парникових газів, 
заміщення природного 
газу в системах ЦТ 

Загальна теплова 
потужність додатково 
приєднаних джерел 
скидної теплової 
енергії в системах ЦТ - 
не менше 3,75 ГВт 

Мінрегіон 45 000.0 Проект постанови КМУ 
щодо затвердження 
державної цільової 
програми енергетичної 
модернізації систем 
централізованого 
теплопостачання 
населених пунктів 
Потребує розробки 

Створення 
енергетично-
екологічних комплексів 
що використовують газ 
з органічних відходів і 
каналізаційно-очисних 
станцій в містах з 
населенням понад 100 
тисяч 

Поглиблення утилізації 
відходів життєдіяльності 
населених пунктів, 
реалізація принципів 
рециркуляційної економіки 

Загальна теплова 
потужність створених 
комплексів 
інтегрованих в 
системи ЦТ - не менше 
200 МВт 

Мінрегіон 
 Міненерго 
 Мінекології 

12 000.0   

Встановлення теплових 
насосів для потреб 
централізованого і 
індивідуального 
опалення 

Забезпечення доступної та 
екологічно чистої теплової 
енергії 

Теплова потужність 
додатково 
встановлених для 
потреб 
централізованого 
теплопостачання 
теплових насосів - 3 
ГВт 

Мінрегіон 45 000.0   

Впровадити 5 пілотних 
проектів ефективних 
систем 
централізованого 
охолодження 

Розширення потенціалу 
використання систем 
ефективного 
централізованого 
теплопостачання як 

Кількість 
функціонуючих систем 
ефективного 
централізованого 

Мінрегіон 45 000.0 Проект закону щодо 
визначення сфери 
холодопостачання 
 
Потребує розробки 
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основного способу 
теплопостачання в Україні 

охолодження - 5 
систем 

Відновлення 
функціонування систем 
водопостачання та 
водовідведення 
 (Відновити 
пошкоджені та 
зруйновані системи 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення) 

В результаті збройної 
агресії росії зруйновані та 
пошкоджені системи 
централізованого питного 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення 

% відновлення Мінрегіон 
 Мінпромполітики 

45 000.0   

Забезпечення сфери 
критичними 
матеріалами 
 (Відновити логістику 
постачання реагентів 
для сфери питного 
водопостачання та 
водовідведення) 

Частина підприємств - 
виробників реагентів 
знаходяться на тимчасово 
окупованій території, 
частина - пошкоджені та 
зруйновані 

забезпечення 
відновлювального 30-
денного 
регламентного запасу 
реагентів на 
підприємствах 
водопостачання та 
водовідведення 

Мінрегіон  
 Мінпромполітики 

5 000.0   

Забезпечити релоковані 
підприємства 
централізованим 
водопостачанням та 
водовідведенням 

Близько 1,5 тис 
підприємств планують 
налагодити виробництво в 
безпечних регіонах 

% забезпечення Мінрегіон  
 Мінпромполітики 

25 000.0 Проєкт ЗУ «Про 
приєднання до мереж 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення» 

Будівництво нових 
мереж водопостачання 

Відсутність мереж питного 
водопостачання в 70% 
населених пунктів України 

Побудувати нових 
мереж 
водопостачання, тис. 
км:  
 (10 до 2025 р, 50 до 
2032 р)  
 % від запланованого 

Мінрегіон 200 000.0 Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми Питна вода 
України” 
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Гідравлічна оптимізація 
систем питного 
водопостачання 
населених пунктів. 
 Заміна неефективного 
насосного обладнання. 

Питоме енергоспоживання 
систем питного 
водопостачання на 40% 
вище 
середньоєвропейського 
рівня. 

% від запланованого 
 Оптимізувати 
системи 
водопостачання, 
населених пунктів:  
 (100 до 2025 р, 200 до 
2032 р) 
 Замінити насоси, тис. 
шт:  
 (2,2 до 2025 р, 4,2 до 
2032) 

Мінрегіон 15 800.0 Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової економічної 
програми енергетичної 
модернізації підприємств 
сфери централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення” 

Заміна мереж 
водопостачання. 
Реконструкція та 
будівництво станцій 
очищення питної води. 
Обладнання сучасних 
регіональних 
лабораторій 
моніторингу якості 
питної води. 

Сучасний технологічний 
рівень водопідготовки не 
здатний забезпечити 
належну якість питної 
води. Зношені мережі 
водопостачання сприяють 
вторинному забрудненню 
питної води. Відсутність 
технічної можливості 
контролю показниками 
якості питної води за 
європейськими вимогами. 

% виконання 
  Реконструювати 
станцій очищення 
питної води, шт: (100 
до 2025 р,  
 300 до 2032 р)  
 Обладнати 
лабораторій 
моніторингу якості, шт  
 (10 до 2025 р,  
 25 до 2032 р) 

Мінрегіон 226 000.0 Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової соціальної 
програми Питна вода 
України”, ДСанПіН 2.2.4-
171-20 «Гігієнічні вимоги 
до питної води, 
призначеної для 
споживання людиною» 

Розробити та 
впровадити регламенти 
експлуатації всіх 
об’єктів систем питного 
водопостачання 
України.  

Забезпечення переходу від 
аварійної до обов’язковою 
регламентної експлуатації 
систем питного 
водопостачання 
дозводить ефективно 
витрачати ресурси 
підприємств та 
запровадити прозорі та 
зрозумілі процеси 
тарифоутворення.  

% виконання 2025- 
розроблені 
регламенти 
експлуатації, 
 2032- впроваджені 
регламенти 
експлуатації 

Мінрегіон 25 000.0 Порядок розроблення 
регламентів експлуатації 
систем централізованого 
водопостачання та 
водовідведення 
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Запровадити 
автоматизацію та 
диспетчерізацію 
процесів виробництва, 
розподілу та обліку 
реалізації питної води 

Запровадження 
автоматизації та 
диспетчерірізації 
виробничіх процесів та 
обліку реалізації оптимізує 
операційні витрати 
підприємств 

% виконання 2025- 
автоматизовані 30% 
виробничіх процесів, 
10% споживачів 
забезпечені 
лічильниками з 
дистанційною 
передачою даних  
 2032- автоматизовані 
80% виробничих 
процесів, 70% 
споживачів 
забезпечені 
лічильниками з 
дистанційною 
передачою даних 

Мінрегіон 25 000.0   

Будівництво нових 
мереж водовідведення 

Відсутність мереж питного 
водовідведення в 90% 
населених пунктів України 

% від запланованого  
 Побудувати мереж 
водовідведення, тис. 
км:  
 (15 до 2025 р, 25 до 
2032 р) 

Мінрегіон 125 000.0 Проєкт ЗУ “Про 
водовідведення 
населених пунктів”, 
Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової екологічної 
програми розвитку  та 
реконструкції систем 
централізованого 
водовідведення 
населених пунктів 
України”  

Організація систем 
збирання, 
транспортування та 
очищення стоків 
індивідуального 
водовідведення. 

Не завжди економічно 
доцільне будівництво 
централізованих систем 
водовідведення. 
Забезпечити доступ до 
санітарії можна в інший 
спосіб 

% виконання,  
  Організація систем 
збирання, 
транспортування та 
очищення 
нецентралізованих 
стоків в населених 
пунктах,   
 тис шт:  
 (5 до 2025 р, 20 до 
2032 р) 

Мінрегіон  
 Міндовкілля 

10 000.0 Проєкт ЗУ “Про 
водовідведення 
населених пунктів”, 
Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової екологічної 
програми розвитку  та 
реконструкції систем 
централізованого 
водовідведення 
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населених пунктів 
України”  

Гідравлічна оптимізація 
систем водовідведення 
населених пунктів. 
 Заміна неефективного 
насосного обладнання 
насосних станцій 
водовідведення. 

Питоме енергоспоживання 
систем водовідведення на 
50% вище 
середньоєвропейського 
рівня. 

% від запланованого 
 Оптимізувати 
системи 
водовідведення, %:  
 (50 до 2025 р, 200 до 
2032 р) 
 Замінити насоси, тис. 
шт:  
 (1,2 до 2025 р, 2,2 до 
2032) 

Мінрегіон 32 600.0 Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової економічної 
програми енергетичної 
модернізації підприємств 
сфери централізованого 
водопостачання та 
централізованого 
водовідведення” 

Будівництво нових 
очисних споруд 
водовідведення 

наявні очисні споруди 
водовідведення не 
спроможні забезпечити 
повний біологічний цикл 
очищення всіх стічних вод 

% від запланованого  
 Реконструювати 
очисних споруд 
водовідведення, шт:  
 (50 до 2025 р,  
 100 до 2032 р) 

Мінрегіон  
 Міндовкілля 

250 000.0 Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової екологічної 
програми розвитку  та 
реконструкції систем 
централізованого 
водовідведення 
населених пунктів 
України”, Проєкт ЗУ “Про 
внесення змін до 
Податкового Кодексу 
України щодо 
стимулювання розвитку 
сфер водопостачання та 
водовідведення” 
(звільнення від ПДВ, 
використання 
підприємствами сфери 
водовідведення на 
розвиток систем 
очищення стічних до 50% 
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податку за скиди 
забруднюючих речовин у 
водні об’єкти)  

 Будівництво установок 
механічного 
зневоднення осаду,  
 Будівництво 
комплексів 
термоутилізації осадів 
з отриманням теплової 
та електричної енергії. 
 Будівництво 
комплексів отримання 
біогазу з осаду стічних 
вод. 

Осад стічних вод в 
необробленому вигляді 
складається на мулових 
полях (1,5 тис. га). 
Зневоднення зменшить 
його обсяг в 5 раз, 
підготувавши його до 
термоутилізації, 
вироблення біогазу та 
електроенергії, що 
дозволить разом із 
зменшенням 
навантаження на довкілля 
отримати додаткові 
користі. 

% виконання  
 Побудувати 
установок 
зневоднення осаду, 
шт:  
 (100 до 2025 р, 500 до 
2032 р)  
 Побудувати 
комплексів термічної 
утилізації осадів, шт:  
 (50 до 2025 р, 200 до 
2032 р)  
 Побудувати 
комплексів отримання 
біогазу з осаду (50 до 
2025 р, 300 до 2032 р) 

Мінрегіон  
 Міндовікілля  
 Міненергетики  
 Мінпромполітики 

200000 
 (6 667 млн 
євро) 

Проєкт ЗУ “Про 
стимулювання розвитку 
повторного 
використання осаду 
стічних вод” 
(стимулювання 
енергетичної галузі, 
промисловості та 
сільського господарства 
для підвищення обсягу 
використання осаду в 
якості палива, біогазу, 
добрив), Порядок 
повторного 
використання очищених 
стічних вод та осаду 
систем централізованого 
водовідведення 
населеного пункту; 

Будівництво споруд 
доочищення стічних 
вод.  
 Будівництво мереж 
зрошення очищеними 
стічними водами 

Разом із зменшенням 
забруднення водних 
об’єктів, додатково 
отримується 
сільгосппродукція на 
зрошуваних землях. За 
даними Євростату кожен % 
збільшення повторного 
використання очищеної 

% виконання  
 Побудувати споруди 
доочищення стічних 
вод, шт  
 (20 до 2025 р, 100 до 
2032 р)  
 Побудувати мереж 
зрошення очищеними 
стічними водами (20 

Мінрегіон  
 Міндовікілля  
 Мінагрополітики 

30 000.0 Проєкт ЗУ “Про 
затвердження 
загальнодержавної 
цільової економічної 
програми розвитку 
зрошення стічними 
водами”  
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води створює додатково 
100 тис. робочих місць 

до 2025 р, 100 до 2032 
р) 

Розробити та 
впровадити регламенти 
експлуатації всіх 
об’єктів систем 
централізованого 
водовідведення 
України.  

Забезпечення переходу від 
аварійної до обов’язковою 
регламентної експлуатації 
систем цкетралізованого 
водовідведення дозводить 
ефективно витрачати 
ресурси підприємств та 
запровадити прозорі та 
зрозумілі процеси 
тарифоутворення.  

% виконання 2025- 
розроблені 
регламенти 
експлуатації, 
 2032- впроваджені 
регламенти 
експлуатації 

Мінрегіон 22 500.0 Порядок розроблення 
регламентів експлуатації 
систем централізованого 
водопостачання та 
водовідведення 

Запровадити 
автоматизацію та 
диспетчерізацію 
процесів 
водовідведення, та 
очищення стічних вод 

Запровадження 
автоматизації та 
диспетчерірізації 
виробничіх процесів та 
обліку реалізації оптимізує 
операційні витрати 
підприємств 

% виконання 2025- 
автоматизовані 30% 
виробничіх процесів, 
5% промислових 
споживачів 
забезпечені 
лічильниками з 
дистанційною 
передачою даних  
 2032- автоматизовані 
80% виробничих 
процесів, 30% 
промислових 
споживачів 
забезпечені 
лічильниками з 
дистанційною 
передачою даних 

Мінрегіон 22 500.0   
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Відновлення засобів та 
об’єктів поводження з 
побутовими відходами 

Відновлення спроможності 
суб’єктів господарювання 
надавати послуги 
відповідної якості в 
повному обсязі. 

- контейнери, од.; 
- сміттєвози, од.; 
- контейнерні 
майданчики, од.; 
- об’єкти поводження з 
відходами,  од. 

Мінрегіон 
ОДА/Військові 
адміністрації 

75.0   

Придбання сучасних 
засобів для збирання та 
перевезення  побутових 
відходів 

Підвищення показників 
охоплення населення 
послугами поводження з 
побутовими відходами. 

- контейнери, од.; 
- сміттєвози, од.; 
- контейнерні 
майданчики, од.; 
- об’єкти поводження з 
відходами,  од. 

Мінрегіон 
ОДА/Військові 
адміністрації 

3 500.0 Проект Закону України  
“Про управління 
відходами” 2207-1д 

Будівництво об’єктів  
поводження  з 
побутовими відходами 

Структурна модернізація 
системи поводження з 
побутовими відходами та 
приведення її у 
відповідність з 
європейськими нормами. 

- сортувальні лінії, 40 
од. 
сміттєпереробні 
заводи - 10  од. 
- 
сміттєперевантажувал
ьні станції - 25 од. 
- полігони - 10 од 

Мінрегіон 
ОДА/Військові 
адміністрації 

45 000.0 Проект Закону України  
“Про управління 
відходами” 2207-1д 

Створення 
містобудівного 
кадастру на 
державному рівні 

Передбачається перехід 
від механізму розробки та 
застосування паперових 
документів до створення 
та оновлення окремих 
геопросторових даних та 
даних об’ємного 
проектування. Інтеграція 
усієї містобудівної 
документації у форматі баз 
геоданих у єдиній 
геоінформаційній системі. 
На базі містобудівного 
кадастру буде забезпечено 
автоматизацію дозвільних 
процедур, створено єдину 
систему вихідних даних 
для розроблення 
містобудівної 
документації. 

Інтеграція усіх 
містобудівних 
інформаційних систем 
та сервісів у єдиній 
інформаційній 
системі. 100% 
цифровізація та 
уніфікація 
містобудівної 
документації на 
державному, 
регіональному та 
місцевому рівнях. 

Мінрегіон 455 (перша 
черга) 

Проєкт Постанови КМУ 
"Про внесення змін до 
Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 
травня 2011 р. № 559 
“Про містобудівний 
кадастр”.  Проєкт 
Постанови КМУ "Порядок 
функціонування 
містобудівного кадастру 
на державному рівні" 
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Створення Єдиного 
державного адресного 
реєстру України та 
національного реєстру 
будівель та споруд 

Єдиний державний 
адресний реєстр України 
та національний реєстр 
будівель та споруд є 
інструментом для 
забезпечення фіксації 
наявних адрес та 
організації механізму 
присвоєння нових для 
унеможливлення 
юридичних махінацій з 
нерухомістю, зменшення 
витрат на ведення 
окремих адресних реєстрів 
та забезпечення 
інтероперабельності 
операційних та звітних 
даних у розрізі кожної 
адреси; створення, 
налаштування механізму 
наповнення та оновлення 
єдиного національного 
реєстру будівель та 
споруд. Створення реєстру 
є основою для наповнення 
та функціонування 
містобудівного кадастру, 
автоматизації видачі 
дозвільних процедур. 

Актуальна і 
достовірна інформація 
про будівлі і споруди, 
інші об’єкти 
нерухомості, їх 
місцезнаходження та 
обтяження є 
доступною в 
Національному 
адресному реєстрі та 
Національному 
реєстрі будівель і 
споруд. Понад 60% 
наповненість реєстру. 

Мінрегіон 18.0 Порядок проведення 
експерементального 
проекту щодо 
запровадження Єдиного 
державного реєстру 
адрес та інших реєстрів, 
необхідних для його 
ведення 
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Розвиток та 
модернізація Єдиної 
державної електронної 
системи у сфері 
будівництва (ЄДЕССБ) 

Забезпечення 
функціонування 
уніфікованого сучасного 
рішення для опрацювання 
інформації та надання 
послуг у сфері будівництва; 
забезпечення взаємодії 
між фізичними та 
юридичними особами, 
державними органами, 
органами місцевого 
самоврядування, 
центрами надання 
адміністративних послуг з 
реалізацією надання 
послуг у сфері будівництва 
у електронному вигляді, в 
тому числі приведення 
функціоналу системи у 
відповідність до нового 
законодавчого 
регулювання. 

100% 
адміністративних 
послуг у сфері 
містобудування 
надаються он-лайн за 
допомогою ЄДЕССБ. 
Автоматизація видачі 
МУО. 

Мінрегіон 35.0 Внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 
червня 2021 р. № 681 
“Деякі питання 
забезпечення 
функціонування Єдиної 
державної електронної 
системи у сфері 
будівництва” 

Створення 
Національної бази 
даних енергетичних та 
експлуатаційних 
характеристик будівель 

  100% наповненість 
інформацією щодо 
громадські будівлі 
державної і 
комунальної 
власності, які 
відносяться до 
соціальної 
інфраструктури; 
80% наповненість 
інформацією щодо 
багатоквартирних 
будинків; 
30% наповненість 
інформацією щодо 
індивідуальних 
(садибних) житлових 
будинків 

Мінрегіон 10.0 Внесення змін до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 23 
червня 2021 р. № 681 
“Деякі питання 
забезпечення 
функціонування Єдиної 
державної електронної 
системи у сфері 
будівництва” 
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Підтримка розроблення 
комплексних планів 
просторового розвитку 
територій громад за 
єдиною методикою та 
уніфікованими базами 
геоданих 

Комплексний план 
просторового розвитку 
території територіальної 
громади – це новий вид 
документації, який є 
одночасно містобудівною 
документацією на 
місцевому рівні та 
документацією із 
землеустрою, охоплює 
всю територію 
територіальної громади на 
відміну від генеральних 
планів. Цей документ дає 
можливість перетворити 
бачення щодо 
майбутнього громади в 
інструмент управління її 
розвитком.  

Розроблено 
комплексні плани для 
600 територіальних 
громад 

Мінрегіон 2 000,0 - 3 000,0 
(у т.ч. позика 
Світового 
банку 900,0) 

  

Створення 
інфраструктури для  
сортування, утилізації, 
переробки та 
захоронення 
будівельних відходів 

До війни в Україні 
утворювалось за різними 
оцінками від 1,4 до 7 млн 
тонн відходів будівництва і 
знесення. Сфера 
переробки, утилізації та 
повторного використання 
таких відходів практично 
відсутня. Військова агресія 
рф в Україні призвела до 
значних руйнувань 
житлових будівель, 
промислових об'єктів та 
об'єктів інфраструктури, 
внаслідок чого утворилися 
значні обсяги відходів 
руйнації, які потребують 
переробки та утилізації 

1 500 станцій 
сортування і 
перероблення 
будівельних відходів  
10 полігонів 
будівельних відходів 

Мінрегіон ОДА/ВЦА 10 320 Проект Закону України  
“Про управління 
відходами” 2207-1д 
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