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АНОНС
СТВОРЕННЯ
НОВОГО
ДЕРЖОРГАНУ

Створення в структурі виконавчої влади
Агенції з відновлення України від наслідків
війни, якій доручити:
координацію роботи органів виконавчої
влади щодо виконання Плану відновлення
України від наслідків війни;
розроблення пропозицій до Плану
відновлення України від наслідків війни з
подальшою передачею їх на розгляд Нацради;
ведення сайту Плану відновлення України від
наслідків війни recovery.gov.ua;
ведення перемовин з іноземними партнерами
та МФО щодо фінансування заходів Плану.
Доручити КМУ організувати невідкладне
виконання першої частини Плану
відновлення України від наслідків війни “Все
для перемоги”.
Скликання найближчим часом (протягом
наступних 2 тижнів) Національної ради з
відновлення України від наслідків війни з
метою схвалення проєкту Плану
відновлення України від наслідків війни.

27.07.2022 секретар Національної ради з
відновлення України від наслідків війни (далі -
Нацрада) Данило Гетманцев звернувся до
співголів Нацради з клопотанням щодо:

1.

2.

3.

http://www.recovery.gov.ua/
https://t.me/getmantsevdanil/3224
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Офіційні рахунки для пожертв на
підтримку України “United24”;
Спеціальні фонди відновлення (Фонд
підтримки малого та середнього бізнесу,
Фонд відновлення та трансформації
економіки тощо);
Окремі фонди за сферами - наприклад,
Фонд відновлення зруйнованої війною
української енергетичної інфраструктури,
створений Енергетичним
співтовариством;
Ініціативи щодо відновлення
конкретних міст чи регіонів від
міжнародних партнерів (так, наприклад,
італійський фонд Cesvi заявив про
виділення перших 500 мільйонів євро на
відновлення комунальної інфраструктури
та об‘єктів соціальної сфери Бучі);
Ініціативи щодо створення окремих
фондів для відновлення конкретних
об’єктів, як фонд для збору коштів на
відновлення зруйнованого росіянами
Національного літературно-
меморіального музею Григорія Сковороди,
збір коштів до якого оголошено
Міністерством культури та інформаційної
політики спільно з Харківською обласною
військовою адміністрацією.

У період воєнного стану державні органи та
органи місцевого самоврядування анонсують
та впроваджують різноманітні способи
залучення коштів та партнерства, які не
зв’язані в єдину систему та мають хаотичний
характер.
 

Прикладами таких ініціатив є:

1.

2.

3.

4.

5.

через відсутність координаційної ролі
НФВУ з іншими суб'єктами (органи
місцевого самоврядування, органи
державної влади, бізнес, міжнародні
партнери тощо) існує ризик непрозорого
розпорядження коштами, що
беззаперечно здатне призвести до
вчинення корупційних або пов'язаних з
корупцією правопорушень. У такому
аспекті роль НФВУ має бути превентивною
до певних проявів зловживань;
затвердження різних за алгоритмом
порядків використання коштів зі
спеціальних рахунків неминуче призведе
до закладення в певні з них корупційних
норм, які дозволятимуть за допомогою
дискреції або прогалин зловживати
недоброчесним чиновникам;
висока ймовірність політичного впливу під
час розподілу коштів у ручному та
закритому режимі, коли політичні фігури
(міністри та їх заступники), керуючись
власними інтересами, визначатимуть,
кому саме та в якій сумі нададуть
фінансування, а кому відмовлять,
наприклад, через політичну конкуренцію з
міським головою;

Разом з тим, значна частина цих ініціативи
має недостатній рівень прозорості та
підзвітності, а також різні процедури та
підходи навіть в рамках єдиної системи.

Внаслідок такої різноманітності фондів, їх
розпорядників, порядків використання
коштів, відсутності громадського контролю
існують наступні ризики:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/472-2022-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/472-2022-%D0%BF#Text
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245646023&cat_id=35109&fbclid=IwAR3OhrMAHXzCWpajPxZPOM_cFuktQggyoMEBqYdyh4PaE8KCrnq7_JNTnJ4
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245646023&cat_id=35109&fbclid=IwAR3OhrMAHXzCWpajPxZPOM_cFuktQggyoMEBqYdyh4PaE8KCrnq7_JNTnJ4
https://www.cesvi.org/notizie/ucraina-cesvi-a-a-buca-incontra-il-sindaco-per-impostare-lintervento-di-ricostruzione/
https://www.cesvi.org/notizie/ucraina-cesvi-a-a-buca-incontra-il-sindaco-per-impostare-lintervento-di-ricostruzione/
https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/5268234879910738
https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/5268234879910738
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як наслідок - невисокий рівень довіри
міжнародних партнерів та інвесторів до
такого алгоритму надання коштів,
оскільки останні будуть позбавлені
можливостей впливу на процеси, нагляду
за їх розподілом та використанням,
обранням підрядників тощо;
організація публічних закупівель
органами державної влади може
спричинити отримання замовлень від
підрядників, які є учасниками сталих
корупційних схем;
відсутня відповідальність за координацію
та контроль використання коштів на
відновлення. 

збір та накопичення коштів на
відновлення України;
координація та комунікація з іншими
суб'єктами (органи державної влади та
місцевого самоврядування, міжнародні
партнери тощо);
розпорядження коштами фонду в розрізі
об'єктів та галузей за запитами
профільних міністерств;
організація закупівель на конкурентних
засадах;
запровадження механізмів контролю при
витрачанні цих коштів розпорядниками
нижчого рівня (аудити, документальні
перевірки витрат тощо).

Тому Інститут законодавчих ідей
рекомендував створення позабюджетної
недержавної інституції - Національний фонд
відновлення України, основними завданнями
якої мають стати:

Детальніше - в аналітичному бріфі
Інституту законодавчих ідей.

https://izi.institute/research/pershochergovi-kroky-shhodo-minimizacziyi-korupczijnyh-ryzykiv-pid-chas-vidnovlennya-ukrayiny/
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для нагальних потреб та відбудови, для чого
погодились створити Трастовий фонд
солідарності з Україною (Ukraine Solidarity
Trust Fund) та закликали невідкладно
розпочати підготовку.

05.05.2022 відбулась конференція донорів,
яка стала відправною точкою для запуску
Трастового фонду солідарності з Україною,
зібрано 6,5 млрд доларів. 

визначити відповідальний орган за
координацію (не управління) процесом
відновлення та встановити єдині
механізми координації процесу
відновлення, що дозволить запобігти
неефективності паралельного управління; 
розробити та прийняти зміни до
регламенту Верховної Ради, розробити
механізми парламентського контролю у
процесі моніторингу виконання Плану
відновлення України.

24-25.03.2022 на засіданні Європейської
ради лідери ЄС оголосили, що готові на-
дати необхідну підтримку Уряду України 

лення України як консультативно-дорадчого
органу при Президентові для забезпечення
координації накопичення фінансових
ресурсів для післявоєнного відновлення
нашої держави та затвердження положення
про фонд.

За інформацією Офісу Президента, проєкт
Указу Президентом не підписано, відповідний
Фонд відновлення України не створено. 

Вказаний проєкт положення про Фонд
відновлення України містив ряд недоліків,
про які детальніше в наступному розділі. 

09.04.2022 Кабінет Міністрів України
подав на розгляд Президента проект
указу  про  створення  Фонду   віднов-

координаційної платформи, до якої мають
бути залучені партнери з G7 та G20, інші треті
країни, а також міжнародні фінансові
інститути та міжнародні організації.

18.05.2022 Єврокомісія представила
проєкт “Відбудувати Україну” (Rebuild
Ukraine), який передбачає створення 

04-05.07.2022 під час Ukraine Recovery
Conference в Лугано, Швейцарія в кон-
тексті інституційної архітектури  від-
новлення заявлено про необхідність: 

затвердження Кабміном плану
відновлення та розвитку регіонів (включає
регіональні плани відновлення та
розвитку, а також окремі заходи і проекти
регіонального розвитку та/або проекти
місцевого розвитку територіальних
громад);
плани відновлення та розвитку терито-
ріальних громад (розробляється та затвер-
джується сільською, селищною, міською
радою у порядку, визначеному Кабміном);
створення єдиної геоінформаційної
системи здійснення моніторингу та
оцінювання розвитку регіонів і
територіальних громад;
утворення відповідного фонду з метою
забезпечення відновлення та стимулю-
вання розвитку регіонів і територій може.

державної регіональної політики та політики
відновлення регіонів і територій”, яким
зокрема передбачається:

 5. 09.07.2022 прийнято Закон України
“Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів  України  щодо  засад

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/5/7344232/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/5/7344232/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2022/03/24-25/
https://drive.google.com/file/d/1QzKYVJcX1u1GCHQmk0J7ENp4Xc78zMBc/view
https://drive.google.com/file/d/1Ppwe9CfCeoMghRhGPAyquPJAnrs8xLF2/view
https://www.kmu.gov.ua/news/fond-vidnovlennya-ukrayini-funkcionuvatime-pri-prezidentovi-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/news/fond-vidnovlennya-ukrayini-funkcionuvatime-pri-prezidentovi-premyer-ministr
https://drive.google.com/file/d/1fRUCHbnpOLlGvEKD7BWDjCYtc2Rw5dvg/view
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ukraine-relief-reconstruction_en.pdf?fbclid=IwAR21sKzrpMBxJ-dln6H2LW9ophAd8trOZ6D6vKyhlG8sdfxr0ougNDDgMsM
https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62cd311a6e144b557562f163_UKR_Smart%20Recovery%20Architecture_URC.docx.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text
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НЕДОЛІКИ 
ФОНДУ В ІДНОВЛЕННЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ  УКРАЇНИ 
( ІН ІЦ ІАТИВА КАБМІНУ,  НЕ  СТВОРЕНО)

Модель Фонду відновлення України,
запропонована Кабінетом Міністрів України,
містила ряд недоліків щодо формування
органів управління. Хоча такий Фонд не було
створено, необхідно не допустити їх
переміщення в дизайн нової Агенції.

Відповідно до проєкту Положення про Фонд
відновлення України, він повинен складатися
з виконавчого органу, наглядової ради та
робочих груп за напрямами. Наглядова рада
Фонду здійснює моніторинг залучення та
накопичення фінансових ресурсів для
післявоєнного відновлення України, а склад
наглядової ради Фонду затверджується
Кабінетом Міністрів. 

Проте, Положенням не визначено, ані вимог
до членів наглядової ради, ані критеріїв їх
відбору, не передбачено публічності під час
обрання таких членів та оголошення
конкурсу, і що дуже актуально, так це участь
міжнародних партнерів у наглядовій раді та їх
доступу до усієї необхідної інформації.

Тобто  наглядова рада  мала  формуватися
виключно у закритому режимі Кабміном. 

Крім того, не закріплено підхід до
формування робочих груп, а також участі
громадськості у них. 

Вказаний підхід йде у розріз із принципами
незалежності, професіоналізму, компетент-
ності, різноманітності, ефективності та
прозорості у діяльності держорганів.

Разом з тим, враховуючи, що такий Фонд
(згідно Положення) мав залучати та
накопичувати фінансові ресурси,
забезпечення цілковитої прозорості,
розуміння його структури та регламенту
прийняття рішень вплинуло б на об’єми
виділених коштів міжнародними партнерами
та забезпечить довіру як зі сторони
населення України, так і міжнародних
організацій.

Тому під час створення та підготовки
правового забезпечення діяльності Агенції,
яку планується створити, рекомендуємо брати
до уваги вказані аспекти, які були
напрацьовані Інститутом законодавчих ідей
під час дослідження.

Чому його модель не варто використовувати для майбутньої агенції

https://drive.google.com/file/d/1QzKYVJcX1u1GCHQmk0J7ENp4Xc78zMBc/view
https://drive.google.com/file/d/1QzKYVJcX1u1GCHQmk0J7ENp4Xc78zMBc/view


Агенція повинна обов'язково здійснювати
координацію та комунікацію з іншими
суб'єктами (органи державної влади та
місцевого самоврядування, міжнародні
партнери тощо);
Агенцію повинен очолити керівник, який
обиратиметься за прозорим і відкритим
конкурсом за участі представників
міжнародних партнерів, які виявили
бажання делегувати їх до складу
конкурсної комісії. Ці ж комісії мають
організувати конкурси для добору іншого
персоналу Агенції.
Забезпечити прозорий доступ
громадськості до роботи у робочих групах  
за напрямками з можливістю надання
своїх пропозицій.
У структурі Агенції мають бути
представлені також представники між-
народних організацій та держав у формі
наглядової ради з правом повного доступу
до будь-якої інформації.

1.

2.

3.

4.

Міжнародники
50%

Влада
40%

Громадськість
10%

РЕКОМЕНДАЦІ Ї  ЩОДО
ДИЗАЙНУ АГЕНЦІЇ  
З В ІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

50% - представники міжнародних організацій
та держав;
40% - представники владних структур
України; 
10% - представники громадськості, які
впродовж щонайменше 5 років
спеціалізуються на антикорупційній
діяльності. 
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Такий наглядовий орган має складатися з:

Рішення мають прийматись ⅔ голосів членів. 
До основних повноважень наглядового органу має бути віднесено:

обов'язкове погодження проєктів нормативних актів та актів Агенції з наглядовою радою;

ініціювання позапланового аудиту діяльності Агенції із залученням міжнародних
аудиторських компаній;

висловлення недовіри керівництву Агенції за наслідками виявлення порушень чи
зловживань, що відображено та підтверджено звітом аудиторів. Це матиме наслідком
автоматичну відставку та оголошення конкурсу на такі вакантні посади;

заслуховування звітів керівника не рідше, як 2 рази на рік. 



Враховуючи пропозицію створити Агенцію у складі  органів
виконавчої влади, рекомендуємо наділяти її виключно
повноваженнями щодо координації виконання Плану
відновлення та моніторингу, не надаючи повноважень
розпорядження коштами відновлення та організації закупівель.

ВИСНОВКИ09

Кількість ініціатив щодо відновлення буде однозначно
зростати. За таких умов існують ризики подвійного
фінансування, відмивання коштів, їх неефективного
використання, завищення цін без будь-якого контролю та
реальних можливостей впливу, а також вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень під
час розподілу коштів. Міжнародний досвід повоєнного
відновлення свідчить про необхідність створення окремої
інституції для координації процесу відновлення.

Агенція повинна створюватися та здійснювати свою
діяльність на засадах прозорості, публічності,
підзвітності та обов'язкового залучення до її діяльності
представників міжнародних партнерів. 

Агенція повинна мати наглядовий орган, у складі якого
обов’язково мають бути присутні представники
міжнародних партнерів (50%), представники владних
структур України (40%), представники громадськості (10%).

Керівник та інші працівники Агенції
повинні обиратися на прозорих та
відкритих конкурсах.


