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Роз’яснення порядку використання коштів з рахунка “Фонд 
відновлення зруйнованого майна та інфраструктури” 

 

Порядок використання коштів з рахунка “Фонд відновлення зруйнованого майна та 

інфраструктури” затверджено постановою КМУ від 29 липня 2022 р. № 879 «Деякі питання 

фінансування робіт з відновлення зруйнованого майна та інфраструктури». 

Цей Порядок визначає механізм здійснення видатків та використання коштів з рахунка “Фонд 

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури” (далі - кошти Фонду), відкритого 

Мінінфраструктури в Національному банку для зарахування внесків від фізичних та 

юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній 

валюті, з метою відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, шкода та збитки яким 

завдані бойовими діями, терористичними актами, диверсіями, спричиненими військовою 

агресією російської федерації проти України. 

Відповідно до Порядку, термін зруйноване майно та інфраструктура охоплює об’єкти нерухомого 

майна, які належать фізичним та юридичним особам всіх форм власності, та об’єкти 

інфраструктури, зруйновані (пошкоджені/знищені) внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України. Відновлення 

зруйнованого майна та інфраструктури включає: 

• розроблення проєктної документації та проведення її експертизи в установленому 

законодавством порядку;  

• придбання об’єктів нерухомості на заміну знищених;  

• будівництво, поточний ремонт об’єктів нерухомості.  

 

Рис.1. Одержувачі коштів з “Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури”. 

Об’єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам всіх форм власності, та 

об’єкти інфраструктури, зруйновані (пошкоджені/знищені) внаслідок бойових дій, терористичних 

актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, які 

знаходяться на території громади, отримують фінансування з “Фонду відновлення зруйнованого 

майна та інфраструктури”. Одержувачем коштів Фонду також є головний розпорядник 

коштів місцевого бюджету та, у разі потреби, відповідальний виконавець бюджетної 
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програми. Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіон здійснюють координацію роботи з 

підготовки звернень щодо розподілу коштів Фонду за відповідними напрямами. 

Кошти Фонду використовуються для відновлення зруйнованого майна та інфраструктури: 

1. залізничного транспорту; 

2. дорожнього господарства; 

3. авіаційного транспорту; 

4. морського транспорту; 

5. внутрішнього водного транспорту (крім рухомого майна); 

6. об’єктів туристичного призначення; 

7. електронних комунікаційних мереж; 

8. об’єктів соціальної сфери; 

9. об’єктів житлово-комунального господарства; 

10. житлових об’єктів та об’єктів будівництва. 

Мінрегіон, Мінінфраструктури та Мінцифри визначають перелік матеріалів, що додаються 

до звернення, відповідно до напрямів, та оприлюднюють їх на офіційних веб-сайтах. 

Відповідальними за достовірність інформації, зазначеної у зверненні та доданих до нього 

матеріалах, є заявники.  

 

Розгляд звернень та підготовки пропозицій щодо розподілу коштів Фонду 

Для розгляду звернень та підготовки пропозицій щодо розподілу коштів Фонду за 

об’єктами, що підлягають відновленню, Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіон утворюють 

міжвідомчу комісію загальною кількістю 15 осіб. 

До складу комісії включаються представники Мінрегіону, Мінінфраструктури та Мінцифри у 
рівній кількості. До роботи комісії залучаються представники інших органів державної влади, 
представники неурядових організацій, незалежних інформаційно-аналітичних центрів та 
громадських організацій (за згодою). 

Формою роботи міжвідомчої комісії є відкрите засідання, що проводиться, зокрема, дистанційно 
в режимі відеоконференції. Засідання міжвідомчої комісії є правоможним, якщо в ньому бере 
участь більш як половина членів комісії. Інформація про дату, час, місце та порядок денний 
засідання міжвідомчої комісії оприлюднюється за один тиждень до проведення засідання на 
офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури, Мінцифри та Мінрегіону. Рішення міжвідомчої комісії 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів 
комісії. Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом, що розміщується на офіційних 
веб-сайтах. 

Відповідальні Міністерства щомісяця до 10 числа узагальнюють інформацію, подану заявниками, 
опрацьовують звернення, що відповідають вимогам підготовки документів, та подають пропозиції 
в електронній формі для розгляду на засіданні міжвідомчої комісії, щодо розподілу коштів Фонду 
та формування переліку об’єктів з урахуванням пріоритезації фінансування за періодами. 

Звернення 
включає

Напрям використання коштів Фонду 

Інформацію про пошкоджене та знищене нерухоме майно

Необхідний обсяг коштів з відповідним обґрунтуванням

Одержувача коштів Фонду

Об’єкти зруйнованого майна та інфраструктури

Строки відновлення зруйнованого майна та інфраструктури
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Фінансування об’єктів з Фонду 

Переліки значних об’єктів затверджуються наказом відповідного Міністерства. Інформація про 

значні об’єкти1 є відкритою та публікується на офіційному веб-сайті відповідного міністерства та 

єдиному державному веб порталі для збору пожертв на підтримку України “United24”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Алгоритм затвердження об’єкта та фінансування з Фонду 

Прийняття КМУ акта про розподіл за об’єктами коштів Фонду є підставою для подання 
Мінінфраструктури доручення Національному банку та перерахування коштів, зокрема 
конвертації іноземної валюти у національну валюту в разі потреби, з рахунка “Фонду відновлення 
зруйнованого майна та інфраструктури” на рахунки відповідних головних розпорядників 
бюджетних коштів у Казначействі або на рахунки одержувачів коштів Фонду. 

 
1 Значні об’єкти - конкретний об’єкт зруйнованого майна та інфраструктури або переліки таких об’єктів за 

напрямом. 
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Прийняття Кабінетом Міністрів України акта про розподіл за об’єктами 

коштів Фонду є підставою для подання Мінінфраструктури доручення 

Національному банку та перерахування коштів, з рахунка “Фонд 

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури” на рахунки 

відповідних головних розпорядників бюджетних коштів у Казначействі 

або на рахунки одержувачів коштів Фонду. 
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Рис.3. Перелік обов’язкових даних у проєкті акту Кабінету Міністрів України про розподіл 

коштів Фонду  

З метою акумуляції коштів для відновлення економіки, об’єктів інфраструктури, підтримки 

вітчизняного бізнесу, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації проти 

України, КМУ уповноважив Нацбанк відкрити рахунки, на які зараховуються кошти внесків від 

фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права. Видатки з рахунків 

здійснюватимуться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

Рис.4. Порядок дій, коли одержувач коштів Фонду є бюджетною установою 

Розроблення проєктної документації на будівництво здійснюється відповідно до Порядку 

розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів, затвердженого Мінрегіоном. 

Проєкти будівництва розробляються, відповідно до будівельних норм і стандартів, обов’язковість 

яких встановлена законодавством, із забезпеченням комплексного підходу до здійснення робіт і 

заходів на об’єкті будівництва. 

Затвердження проєктної документації на будівництво та проведення її експертизи здійснюються 

відповідно до Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи. Видатки, 

пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку 

державного фінансування капітального будівництва. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-%D0%BF#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001-%D0%BF#n14
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Таким чином, затверджений постановою КМУ від 29 липня 2022 р. № 879 Порядок використання 

коштів з рахунка “Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури”, визначає: 

• алгоритм дій (механізм) використання коштів з рахунка Фонду, відкритого 

Мінінфраструктури в Національному банку для зарахування внесків від фізичних та 

юридичних осіб приватного права та/або публічного права в національній та іноземній 

валюті; 

• відображає покроковий підхід до подачі заявниками звернення на фінансування; 

• висвітлює процес розгляду звернень та підготовки пропозицій щодо розподілу коштів 

Фонду;  

• окреслює напрями використання коштів Фонду та визначає одержувачів; 

• механізм фінансування об’єктів зруйнованого майна та інфраструктури. 


