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ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Візія Відновлення України: 

«Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій». 
План Відновлення України спрямований на прискорення стійкого 
економічного зростання. В рамках плану визначено перелік 
Національних програм для досягнення ключових результатів.

https://recovery.gov.ua

Національна програма
«Поліпшення бізнес-середовища»

Програма пріоритетного регіонального розвитку для територій 
звільнених з окупації та територій де велись бойові дії

https://recovery.gov.ua/project/program/boost-business-environment

https://recovery.gov.ua/
https://recovery.gov.ua/project/program/boost-business-environment


Проект Закону про спеціальний правовий 
режим господарської та інвестиційної 
діяльності на території пріоритетного 

розвитку «Чернігівщина» 
8010 від 08.09.2022

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1463509

Цей проект Закону визначав порядок 
створення, ліквідації та механізм 

функціонування території пріоритетного 
розвитку «Чернігівщина», правові і економічні 

засади господарської та інвестиційної 
діяльності на цій території, а також загальні 
правила регулювання відносин суб'єктів 
економічної діяльності цієї території з 

органами місцевого самоврядування, органами 
державної влади та іншими органами, які 
здійснюють свої повноваження на території 

Чернігівської області.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1463509


Закон України
(від 09.07.2022 р. 
№ 2389-IX)

Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих 
актів України 
щодо засад 
державної 
регіональної 
політики та 
політики 
відновлення 
регіонів і 
територій

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 415 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р.,№№ 18-22, ст. 144) виключити.

Стаття 11-2.Функціональні типи територій
Документи державної регіональної політики розробляються з
використанням територіально-орієнтованого та безпекового
підходу, що передбачає визначення функціональних типів
територій.Для планування відновлення та стимулювання
розвитку регіонів та територій, а також з метою запровадження
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування
спеціальних механізмів та інструментів визначаються такі
функціональні типи територій: 1) території відновлення; 2)
регіональні полюси зростання; 3) території з особливими
умовами для розвитку; 4) території сталого розвитку.
Територіями з особливими умовами для розвитку є
макрорегіони, мікрорегіони, територіальні громади, рівень
соціально-економічного розвитку яких є низьким або на яких
існують природні, демографічні, міжнародні, безпекові чи інші
об’єктивні обмеження щодо використання потенціалу
території для розвитку. З метою застосування
диференційованих заходів підтримки розвитку визначаються
окремі функціональні типи територій з особливими умовами
для розвитку..

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


q Програма комплексного відновлення області містить 14
розділів. Невід’ємною складовою програми комплексного
відновлення області є план реалізації такої програми, який
включає перелік та зміст заходів, їх відповідальних
виконавців, строки та індикатори реалізації.
q Програма комплексного відновлення території
територіальної громади (її частини) містить 17 розділів .
Невід’ємною складовою програми комплексного
відновлення території територіальної громади (її
частини) є план реалізації такої програми, який включає
перелік та зміст заходів, їх відповідальних виконавців,
строки та індикатори їх реалізації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету 
Міністрів України
від 14 жовтня 2022 р. 
№ 1159

ПОРЯДОК 
розроблення, 
проведення 
громадського 
обговорення, 
погодження програм 
комплексного 
відновлення області, 
території 
територіальної 
громади (її частини) 
та внесення змін до 
них.
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/city-build/kompleksne-vidnovlennya-terytorij-oblastej-ta-terytorialnyh-
gromad/postanova-kabinetu-ministriv-ukrayiny-vid-14-10-2022-no1159-pro-zatverdzhennya-poryadku-rozroblennya-provedennya-gromadskogo-
obgovorennya-pogodzhennya-program-kompleksnogo-vidnovlennya-obl/

План відновлення України.  https://recovery.gov.ua
Європейська комісія затвердила стратегічний план «Відновлення 
України». https://smida.gov.ua/news/allnews/evropejskakomisiazatv 
erdilastrategicnijplanvidnovlennaukraini
Уряд розробив план дій з відновлення деокупованих територій. 
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozrobiv-plan-dij-z-
vidnovlennya-deokupovanih-teritorij

Території відновлення

https://smida.gov.ua/news/allnews/evropejskakomisiazatverdilastrategicnijplanvidnovlennaukraini
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-rozrobiv-plan-dij-z-vidnovlennya-deokupovanih-teritorij


Матеріали наукової 
доповіді академіка Елли 
Лібанової (Відділення 
економіки НАН України, 
Інститут демографії та 
соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи НАН 
України) на засіданні 
Президії НАН України 14 
грудня 2022 року. 
https://www.nas.gov.ua/UA/
Messages/Pages/ 
View.aspx?MessageID=9717

ВІЗІЯ ПОВОЄННОГО ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

НАУК УКРАЇНИ

Спираючись на досвід відновлення економіки 
Сербії, Хорватії, Боснії й Герцеговини після збройного 
конфлікту було встановлено доцільність використання 

територіального підходу та визначення такого 
функціонального типу територій як території з 

особливими умовами для розвитку з метою розробки 
диференційованих заходів щодо відродження економіки 

постраждалих локальних територій. 
Обґрунтовано, що до територій з особливими умовами для 
розвитку відноситимуться регіони та територіальні 
громади, розташовані вздовж кордонів з Росією та 

Білорусією через наявність потенційної військової загрози.  
Тобто в Україні є потенційно-небезпечні території через їх 

наближеність до кордонів та замінювання 
(Луганська область).  

https://www.nas.gov.ua/UA/


Потенційно 
небезпечні 
території 

Для розбудови економіки у повоєнний час 
на потенційно небезпечних територіях 

(Луганська область) доречним є запровадження 
заохочувально-обмежувального режиму 
господарювання та використання різних 
стимулів/обмежень як для бізнесу так і 
для мешканців територіальних громад. 

В якості стимулів та обмежень зазвичай використовують 
засоби впливу держави на діяльність суб'єктів 

господарювання: регулювання цін і тарифів; надання 
інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, 

компенсацій; державне замовлення; ліцензування, 
патентування і квотування; технічне регулювання; 

застосування нормативів та лімітів; 
цільових інновацій та субсидій, тощо



Потенційно 
небезпечні 
території Дякую за 

увагу


