
НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ



Подолання наслідків конфлікту на сході за-
лишається ключовим пріоритетом роботи ЄС 
в Україні. 

Державна та комунальна інфраструкту-
ра України, зокрема системи водопоста-
чання, освітні й медичні заклади, житло та 
адміністративні будівлі, які десятиліттями 
перебувають у занедбаному стані внаслідок 
недостатнього інвестування й неналежного 
обслуговування, були пошкоджені ще більше 
в Донецькій та Луганській областях через вій-
ськовий конфлікт.

На прохання українського уряду Євро-
пейський інвестиційний банк здійснює фінан-
сування Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України (НКПВУ) – багато-
секторної рамкової позики на загальну суму 
200 млн євро, спрямованої на інвестування 
у відновлення інфраструктури та об’єктів, що 
мають важливе соціальне значення. Метою 
НКПВУ є забезпечення гідних умов життя для 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і громад, 
що їх приймають. Програма розпочалася у 
вересні 2015 року та реалізується на підставі 
Фінансової угоди між Україною та Європей-
ським інвестиційним банком від 22.12.2014 р. 
Завершення програми планується у 2021 році.

На відміну від інших програм, у яких ЄІБ 
зазвичай фінансує масштабні й довгострокові 
інфраструктурні проєкти, НКПВУ розроблена 
для вирішення локальних, проте надзвичай-
но важливих завдань. Це інвестиції у віднов-
лення інфраструктури й покращення умов 
надання соціальних та комунальних послуг, 
а також на ремонт пошкоджених навчаль-
них закладів, медичних установ, гуртожитків 
тощо. Вартість субпроєктів становить від 
20 000 до 5 млн. євро.

Програма поширюється на підконтрольні 
уряду України території Донецької та Луган-
ської областей і прилеглі Харківську, Дніпро-
петровську та Запорізьку області, а також на 
місцеві громади в інших областях країни, а 
саме – Київській (окрім м. Київ), Одеській та 

Полтавській областях, де проживають понад 
20 тис. ВПО, та Херсонській області, що прий-
має значну кількість ВПО з Криму.

Для субпроєктів Донецької та Лугансь-
кої областей фінансування за рахунок пози-
ки ЄІБ повністю відбувається з державного 
бюджету. Реалізація субпроєктів у інших об-
ластях  передбачає співфінансування з місце-
вих бюджетів у розмірі щонайменше 20% від 
загальної вартості робіт.

Міністерство розвитку громад і територій 
України відповідає за виконання Програми. 
Бенефіціарами є центральні органи влади, 
місцеві адміністрації, органи місцевого са-
моврядування, державні й комунальні під-
приємства та установи.

Основні етапи впровадження субпроєктів:
• Міністерство розвитку громад і територій 

України оголошує конкурс заявок на реаліза-
цію субпроєктів, які відповідають програмним 
критеріям, з усіх цільових регіонів.

• Міністерство разом із технічними кон-
сультантами розглядає подані заявки та оці-
нює їх на відповідність критеріям НКПВУ. 
Відібрані субпроєкти подаються до ЄІБ для 
отримання фінансування в межах Програми 
окремими пулами.

• Після затвердження субпроєктів, якщо 
вартість субпроєкту не перевищує 5 млн 
євро, місцеві виконавці розпочинають тен-
дерні процедури через систему ProZorro від-
повідно до національного законодавства та 
спеціального посібника із закупівель у межах 
НКПВУ. Якщо вартість перевищує такий поріг – 
оголошуються міжнародні торги.

• Після завершення тендеру, укладення 
договору на виконання будівельних робіт та 
отримання від ЄІБ «без заперечень» платежі 
здійснюються на рахунки підрядників через 
Укрексімбанк – за умови дотримання ними 
умов договору та забезпечення незалежно-
го технічного нагляду. Моніторинг реалізації 
субпроєктів здійснюється спеціалістами Гру-
пи технічної підтримки ПРООН.

Інформація про Надзвичайну 
кредитну програму для відновлення України

Поточні результати Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення України

Загалом, станом на грудень 2019 року було затверджено 277 субпроєктів загальною 

вартістю 184,42 млн. євро, на розгляді знаходиться ще 17 субпроєктів. 

Розподіл об’єктів за областями та сумами  виділених на відновлення коштів ЄІБ:

Освіта – школи та дитячі садки становлять більш ніж 55% від загальної кількості 
об’єктів;

Охорона здоров’я – лікарні та центри медичної допомоги складають більш ніж 
22% загальної кількості об’єктів;

Житло – гуртожитки та квартири для ВПО складають 11,5% від загальної кіль-
кості об’єктів

Найбільші частки об’єктів, які відновлюються у рамках НКПВУ, належать до наступних 

секторів:

Область Усього 
об’єктів

Кредит ЄІБ, €

Донецька 150 €  96 348 700,00 

Луганська 43 €  11 477 040,00 

Запорізька 31 €  26 913 603,00 

Харківська 20 €  12 181 687,00 

Полтавська 9 €  10 400 121,00 

Дніпропетровська 7 €  8 296 613,00 

Одеська 5 €  4 015 659,00 

Київська 4 €  13 883 831,00

Херсонська 1 €  903 006,00 

270 
об’єктів

184,42 млн. 
євро



16 грудня 2016 року Європейський ін-
вестиційний банк (ЄІБ) у партнерстві з 
Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального го-
сподарства України підписав Угоду про 
співробітництво щодо надання технічної 
допомоги з метою сприяння оптимальному 
використанню кредиту в рамках Програми 
раннього відновлення України, що має за-
безпечити очікувані результати: ефективну 
модернізацію інфраструктури та підвищен-
ня якості життя населення, постраждалого 
від конфлікту на сході України.

Відповідно до цієї угоди, Програма ро-
звитку ООН (ПРООН) через Проєкт техніч-
ної допомоги підтримує реалізацію НКПВУ 
та допомагає більш ефективно планувати, 
впроваджувати та контролювати проєк-
ти, пов'язані з відновленням, у тому числі 
шляхом розвитку потенціалу кінцевих бе-
нефіціарів щодо укладання договорів, за-
купівель, пом'якшення соціальних наслідків 
та належного місцевого самоврядування. 
Проєкт є важливою частиною загального 
портфоліо Програми ООН із відновлен-
ня та розбудови миру, яка спрямована на 
комплексне відновлення інфраструкту-
ри, постраждалої від конфлікту, зміцнення 
безпеки та соціальної згуртованості гро-
мад, підтримку їх економічного відновлен-
ня та подальшу реалізацію реформ децен-
тралізації та охорони здоров’я.

На виконання цієї мети ПРООН ство-
рила регіональну Групу та чотири децен-
тралізовані підрозділи технічної підтримки 
(ГТП), які служать ресурсними центрами 
для кінцевих бенефіціарів та зацікавлених 
сторін у дев'яти цільових областях.

Загальна мета Проєкту технічної допо-
моги ПРООН полягає у підтримці належ-
ної реалізації НКПВУ шляхом ефективного 
моніторингу субпроєктів разом із розвит-
ком потенціалу кінцевих бенефіціарів. 
Експерти ПРООН надають консультатив-
ну допомогу на всіх етапах проєктного 
циклу, зокрема, планування, проєктуван-
ня, закупівлі, будівництво та моніторинг 

субпроєктів. Особлива увага приділяється 
вдосконаленню місцевого самоврядуван-
ня у напрямку залучення громадськості до 
прийняття рішень, запобігання шахрайству 
та корупції. Проєкт застосовує місцевий 
партисипативний підхід відповідно до Пла-
ну соціального менеджменту та залучення 
зацікавлених сторін, що сприяє включенню 
різних стейкхолдерів і місцевих громад у 
впровадження НКПВУ.

Для виконання поставлених завдань 
діяльність ГТП ПРООН охоплює чотири 
сектори: 

1. Інжиніринг та будівництво: технічний 
моніторинг, перевірка проєктної докумен-
тації та рекомендації щодо її коригування, 
моніторинг об’єктів на стадії будівництва, 
включаючи вибіркові перевірки субпроєк-
тів, тренінги та консультативна підтримка з 
інженерно-технічних питань.

2. Закупівлі та фінансування: перевірка 
угод про передачу коштів позики та тен-
дерних досьє, аналіз питомих витрат за 
проєктом, порівняння цін та аналіз факторів 
підвищення витрат, перевірка тендерних 
процедур та договірної документації (у разі 
потреби), тренінги та консультативна під-
тримка з питань фінансів та закупівель.

3. Антикорупційна діяльність: моніто-
ринг, аналіз та підготовка звітів про ко-
рупційні ризики, розробка заходів щодо 
їх пом'якшення, розробка профілів під-
рядників, аналіз тендерних процедур та 
закупівельних практик, публікацій у ЗМІ, 
тренінги з питань протидії корупційним 
явищам та забороненим практикам.

4.  Соціальний менеджмент та залучення 
зацікавлених сторін: підтримка у розробці 
та впровадженні Планів соціального ме-
неджменту, включаючи аналіз екологічних 
і соціальних впливів та ризиків, сприяння 
залученню зацікавлених сторін і громад, 
створення робочих груп з впроваджен-
ня субпроєктів, моніторинг дотримання 
екологічних і соціальних стандартів ЄІБ, 
тренінги з соціального менеджменту.

Інформація  про проєкт технічної допомоги Програми розвитку ООН Стандарти Європейського інвестиційного банку

Оцінка та управління 
екологічними та 
соціальними впливами 
та ризиками

Захист культурної 
спадщини

Збереження 
біорізноманіття та 
екосистеми

Стандарти у сфері праці 
(умови праці та зайнятості, 
техніка безпеки та гігієна)

Попередження та 
зменшення 
забруднення

Захист при вимушеному 
переселенні та втраті 
засобів існування

Права та інтереси 
вразливих груп і 
меншин

Попередження 
зміни клімату

Громадське здоров’я, 
безпека та захист

Участь громадськості 
та взаємодія    
із зацікавленими 
сторонами

Екологічні стандарти Європейського інвестиційного банку

Соціальні стандарти Європейського інвестиційного банку

Реалізація НКПВУ та субпроєктів, які фінансуються за рахунок коштів ЄІБ, має відбува-

тися з дотриманням екологічних та соціальних стандартів ЄІБ, що забезпечується місцеви-

ми виконавцями субпроєктів. Моніторинг дотримання стандартів здійснюється кінцевими 

бенефіціарами разом з представниками громадськості, Міністерством розвитку громад та 

територій України та експертами ГТП ПРООН.
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150 об’єктів
96,3 млн євро
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Донецьк

43 об’єкти
11,5 млн євро

6 1

31 об’єкт
26,9 млн євро

1 об’єкт
0,9 млн євро

7 об’єктів
8,3 млн євро

20 об’єктів
12,2 млн євро

9 об’єктів
10,4 млн євро

5 об’єктів
4 млн євро

4 об’єкти
13,9 млн євро

24%
Охорона 
здоров'я

54%
Освіта

6%
Адміністративна 
та громадська 
інфраструктура

7%
Культура

9%
Житло

Кредит
ЄІБ

Понад 4млн мешканців 4 областей України, серед яких майже 
600000 внутрішньо переміщених осіб та осіб з інших вразливих 
груп населення, вже отримали або найближчим часом отримають 
користь від реалізації цих субпроектів  

НАДЗВИЧАЙНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
УКРАЇНИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

277 субпроєктів
з ремонту

270 об’єктів
загальною вартістю

184,42 млн євро
затверджено

27 субпроєктів 
завершено
у 11 населених пунктах
у 4 областях східної 
України

59 субпроєктів
у активній фазі

200 млн євро кредитів
на відновлення комуналь-
ної та соціальної інфра-
структури
у 9 областях України
протягом 2015–2021 років

Результати станом на грудень 2019

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

лікарні, центри первинної 
медико-санітарної допомо-
ги, реабілітаційні центри

ОСВІТА

дитячі садки, школи,
дитячо-юнацькі
спортивні школи

АДМІНІСТРАТИВНА ТА ГРОМАДСЬКА 
ІНФРАСТРУКТУРА

будівлі міських рад, інші адміністративні 
будівлі, споруди водопостачання та 
водовідведення тощо

КУЛЬТУРА

палаци культури, публічні 
бібліотеки та будинки культури, 
художні та музичні школи

ЖИТЛО

житлові будинки, 
гуртожитки



10 кроків до належного соціального 
менеджменту в рамках субпроєкту НКПВУ

10 кроків для успішних закупівель 
та вчасного фінансування субпроєкту НКПВУ

1	 Проведіть	оцінку	потреб	місцевої	громади	в	реконструкції	об'єктів	комунальної	
та	соціальної	інфраструктури,	сформулюйте	бачення	майбутнього	субпроєкту

2	 Оцініть	 свою	 спроможність	 реалізувати	 субпроєкт,	 отримайте	 необхідні	
знання,	навички	та	ресурси

3	 Визначте	бенефіціарів	та	основні	зацікавлені	сторони	майбутнього	субпроєкту,	
проаналізуйте	його	екологічні	та	соціальні	впливи	та	ризики,	розробіть	плани	
соціального	менеджменту	та	залучення	зацікавлених	сторін

4	 Обговоріть	 ідею	 вашого	 субпроєкту	 з	 місцевою	 громадою,	 збирайте	 та	
розглядайте	 пропозиції	 місцевих	 зацікавлених	 сторін	 під	 час	 громадських	
слухань	та	робочих	зустрічей

5	 Розробіть	проєктну	документацію,	пройдіть	державну	експертизу	та	подайте	
заявку	 до	 Міністерства	 розвитку	 громад	 та	 територій	 України,	 дочекайтеся	
затвердження	 субпроєкту,	 проведіть	 тендер	 та	 отримайте	 погодження	 від	
ЄІБ	"без	заперечень"

6	 Організуйте	 консультації,	 налагодьте	 партнерські	 стосунки	 з	 вашими	
ключовими	зацікавленими	сторонами	та	створіть	робочу	групу	для	посилення	
вашої	 спроможності	 реалізовувати	 субпроєкт	 та	 посилити	 його	 позитивні	
наслідки

7	 Регулярно	 інформуйте	 місцеву	 громаду	 та	 інші	 зацікавлені	 сторони	 про	
прогрес	 субпроєкту,	 перешкоди	 та	 труднощі,	 з	 якими	 ви	 стикаєтесь,	
забезпечуйте	 ефективне	 висвітлення	 засобами	 масової	 інформації	 ходу	
впровадження	субпроєкту

8	 Створіть	ефективний,	доступний	та	прозорий	механізм	розгляду	звернень	для	
вирішення	пропозицій	та	скарг	зацікавлених	сторін

9	 Спільно	 з	 представниками	 місцевої	 громади	 здійснюйте	 регулярний	
моніторинг	 впровадження	 субпроєкту	 для	 відстеження	 його	 прогресу	 та	
визначення	відповідності	екологічним	і	соціальним	стандартам	ЄІБ

10	 Після	 завершення	 субпроєкту	 оцініть	 його	 екологічні	 та	 соціальні	 впливи,	
звітуйте	перед	громадою	та	поширте	свій	досвід

1	 Після	затвердження	субпроєкту	отримайте	в	Міністерстві	розвитку	громад	та	
територій	України	(Міністерство)	останній	шаблон	Угоди	про	передачу	коштів	
позики,	 підпишіть	 Угоду	 та	 надішліть	 до	 Міністерства	 разом	 із	 необхідним	
пакетом	документів

2	 Передбачте	у	вашому	бюджеті	витрати,	які	співфінансуються	згідно	з	Угодою:	
сплата	 ПДВ	 (крім	 Донецької	 та	 Луганської	 областей),	 авторський	 нагляд,	
комісія	за	конвертацію	валюти,	тощо

3	 Отримайте	останній	шаблон	тендерної	документації	для	субпроєктів	НКПВУ,	
підготуйте	та	узгодьте	її	з	Міністерством

4	 Проведіть	 торги	 з	 дотриманням	 національного	 законодавства	 України	
та	 положеннями	 Посібника	 «Процедура	 закупівель:	 конкурсні	 торги	 за	
національними	процедурами»	(уважно	оберіть	версію	посібника	–	для	Пулів	1	і	2А	
або	Пулів	3	та	4)

5	 Підпишіть	 із	 переможцем	 тендеру	 Договір	 про	 закупівлю	 робіт	 (договір	
підряду),	 повідомте	 	 	 	 підрядника	 про	 необхідність	 дотримання	 всіх	 вимог	
договору	та	його	додатків

6	 Організуйте	 закупівлю	 послуг	 технічного	 нагляду	 за	 окремою	 процедурою,	
що	розміщена	на	сайті	Міністерства

7	 Надішліть	 укладені	 договори	 на	 виконання	 робіт	 і	 здійснення	 технічного	
нагляду	до	Міністерства,	чекайте	на	погодження	від	ЄІБ	«без	заперечень»	–	це	
зелене	світло	для	вашого	субпроєкту

8	 Отримайте	 необхідні	 дозвільні	 документи	 для	 початку	 робіт,	 узгодьте	 з	
підрядником	 і	 технічним	 наглядом	 терміни	 початку	 робіт,	 підготуйте	 та	
надішліть	до	Міністерства	документи	для	отримання	авансу	

9	 Для	 вчасного	 отримання	 проміжних	 платежів	 протягом	 активної	 фази	
будівництва	 вчасно	 та	 уважно	 готуйте	 платіжні	 та	 супровідні	 документи	 та	
надсилайте	їх	до	Міністерства	

10	 Після	 закінчення	 будівельних	 робіт	 та	 реєстрації	 декларації	 про	 готовність	
об’єкта	 до	 експлуатації	 підготуйте	 документи	 на	 оплату	 5	 відсотків	 від	
договірної	ціни



10 кроків для успішного виконання 
будівельно-монтажних робіт у субпроєкті НКПВУ

10 кроків з попередження заборонених практик у субпроєкті НКПВУ 
(корупції, шахрайства, примусу, змов, створення перепон, відмивання грошей)

1	 Після	 укладення	 договору	 з	 підрядником,	 отримайте	 дозвіл	 на	 початок	
будівельних	 робіт	 або	 зробіть	 повідомлення	 про	 початок	 робіт	 (для	 об'єктів	
класу	наслідків	СС1)	у	ДАБІ	України

2	 Підпишіть	 із	підрядником	Акт	передачі	будівельного	майданчику,	що	містить	
усі	 додаткові	 та	 спеціальні	 вимоги	 для	 проведення	 робіт	 і	 розмежування	
відповідальності	сторін

3	 Перевірте	з	інженером	технічного	нагляду	наявність	усіх	необхідних	дозволів	на	
проведення	передбачених	проєктом	робіт,	регулярно	перевіряйте	наявність	
на	 об’єкті	 проєктної	 документації,	 журналів	 виконання	 робіт,	 технічного	 та	
авторського	нагляду,	сертифікатів	та	посвідчень	на	право	виконання	робіт	у	
персоналу	підрядника,	проходження	інструктажів	із	техніки	безпеки,	а	також	
Актів	перевірки	стану	електроінструменту	та	будівельного	обладнання

4	 Призначте	 відповідальних	 осіб	 і	 регулярно	 перевіряйте	 дотримання	
підрядником	 правил	 техніки	 безпеки,	 наявність	 огородження	 та	 захисту	
небезпечних	зон	на	будівельному	майданчику,	інформаційного	стенду,	схем	
руху,	знаків	попереджень	про	небезпеку,	тощо

5	 Під	 час	 виконання	 робіт	 перевіряйте	 дотримання	 підрядником	 термінів,	
встановлених	графіком	виконання	робіт,	якість	виконання	робіт	і	дотримання	
технологічних	 регламентів,	 відповідність	 використаних	 матеріалів	 та	
обладнання	тим,	що	передбачені	проєктом

6	 При	виявленні	будь-яких	порушень,	негайно	повідомляйте	про	це	інженера	
технічного	нагляду,	експертів	Групи	технічної	підтримки	ПРООН,	Міністерство	
розвитку	громад	та	територій	України

7	 За	 потреби	 зміни	 проєктних	 рішень	 під	 час	 виконання	 робіт	 або	 наявності	
додаткових	робіт	своєчасно	погодьте	їх	з	авторським	наглядом	та	технічним	
наглядом	і	виконайте	коригування	проєкту

8	 Виконайте	 експертизу	 відкорегованої	 проєктної	 документації,	 отримайте	
Експертний	звіт

9	 У	разі	якщо	процедуру	корегування	проєктної	документації	пройти	неможливо	
(брак	часу,	коштів	тощо),	передбачте	та	виконайте	додаткові	роботи	у	межах	
іншого	проєкту,	наприклад		за	кошти	місцевого	бюджету

10	 Після	 завершення	 будівельних	 робіт	 отримайте	 документи	 про	 готовність	
об'єкту	до	експлуатації,	введіть	об'єкт	в	експлуатацію

1	 Уникайте	створення	перепон	для	учасників	торгів	у	формі	підлаштування	тендерної	
та	 іншої	 документації	 під	 заздалегідь	 визначеного	 переможця	 та/або	 ситуацій,	
коли	 технічні	 вимоги	 залишаються	 навмисно	 незрозумілими	 та/або	 проєктно-
кошторисна	документація	є	застарілою

2	 Не	 допускайте	 необґрунтованої	 дискваліфікації	 учасників	 тендеру	 та	
незабезпечення	 замовником	 прозорості	 процедури	 здійснення	 закупівель,	 а	
також	невжиття	заходів	щодо	максимального	залучення	потенційних	підрядників	
до	торгів	з	використанням	інструментів	Prozorro

3	 Попереджайте	 конфлікти	 інтересів,	 якщо	 учасник	 тендеру	 тісно	 пов’язаний	
з	 членами	 тендерного	 комітету	 чи	 коли	 представники	 замовника	 пов’язані	 з	
підрядником	 та	 отримують	 персональну	 вигоду	 від	 нього	 у	 формі	 подарунків,	
послуг,	працевлаштування,	фінансування	партії	чи	благодійності

4	 Попереджайте	змови,	що	полягають	у	існуванні	домовленостей	між	замовником	
та	учасником	торгів	або	між	учасниками	торгів

5	 Звертайте	увагу	на	ознаки	шахрайства	та	інших	заборонених	практик.	Це	ситуації	
коли	учасники	торгів	намагаються	ввести	в	оману	шляхом	фальсифікації	документів	
або	 приховуючи	 інформацію	 про	 фінансові	 обтяження,	 податкові	 борги	 та	
заборгованості	по	зарплаті,	невиконання	зобов’язань	за	попередніми	договорами,	
накладені	 санкції,	 судові	 рішення	 щодо	 обвинувачення	 у	 кримінальному	 злочині	
(шахрайство,	заволодіння	коштами,	несплата	податків	тощо)

6	 Оцініть	 операційні	 ризики	 –	 	 отримайте	 більше	 інформації	 з	 відкритих	 джерел	
про	учасників	торгів,	їх	бенефіціарів	та	топ-менеджмент	(відкриті	кримінальні	та	
інші	провадження,	пов’язані	 із	шахрайством,	заволодінням	коштами,	несплатою	
податків,	 корупцією	 тощо),	 негативне	 висвітлення	 діяльності	 учасника	 торгів	 у	
відкритих	джерелах	інформації	тощо	

7	 Отримайте	відгуки	у	попередніх	замовників	про	роботу	потенційного	підрядника	
за	договорами

8	 Уникайте	 створення	 перепон	 для	 ГТП	 ПРООН	 під	 час	 антикорупційного	
моніторингу,	а	також	у	рамках	вибіркових	перевірок	на	об’єктах	будівництва

9	 Попереджайте	 ознаки	 шахрайства.	 Це	 ситуації,	 коли	 пропонується	 прийняти	 та	
оплатити	зайві,	неіснуючі,	повторні	або	неякісно	виконанні	роботи,	«закрити	очі»	
на	ситуації,	у	яких	підрядник	делегує	понад	20%	робіт	субпідрядникам	або	якщо	
адреса	об’єкту	будівництва	відрізняється	від	адреси,	зазначеної	в	договорі	тощо

10	 За	будь-якої	ситуації	не	піддавайтесь	спокусі	стати	учасником	корупційних	практик.	
Ціна	корупції	–	не	лише	можливість	стати	учасником	кримінального	переслідування,	
але	й	втрачені	вигоди	платників	податків,	неефективно	витрачені	публічні	кошти,	
ризики	 та	 небезпеки	 для	 громадян	 та	 необхідність	 витрачати	 додаткові	 публічні	
кошти



Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України на сайті 

Міністерства розвитку громад та 
територій України

http://www.minregion.gov.ua/napryamki-
diyalnosti/international-cooperation/

nadzvichayna-kreditna-programa-dlya-
vidnovlennya-ukrayini/

Сайт Групи технічної підтримки 
Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України
https://uerp.org/

Інформація про Програму ООН із 
відновлення та розбудови миру на 

сайті ПРООН Україна
https://www.ua.undp.org/content/
ukraine/uk/home/recovery-and-

peacebuilding.html

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Публікацію підготовлено в рамках проєкту Програми розвитку ООН в Україні «Програма 

раннього відновлення України: підтримка впровадження програми кінцевими бенефіціарами», 

що впроваджується за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку. Думки 

та погляди, викладені в цьому виданні, не обов’язково відображають позицію ПРООН, інших 

агенцій ООН, Європейського Союзу або Європейського інвестиційного банку. 

Усі карти, графіки, зображення тощо є лише ілюстративними та не відображають поглядів 

Європейського Союзу, Європейського інвестиційного банку, ПРООН, інших агенцій ООН 

щодо правового статусу будь-якої країни чи території або щодо розмежування кордонів.


