Про Концепцію підвищення ефективності впровадження
спільних з МФО проектів
Шановні колеги!
Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів»,
посилаючись на інформацію Міністерства фінансів України, інформує Вас про
новини в питанні реалізації проектів, що фінансуються міжнародними
фінансовими організаціями в Україні.
Станом на 1 грудня 2018 р. поточний портфель МФО (у тому числі KfW
та Euratom) складається з 34 проектів загальною вартістю 2,4 млрд. доларів
США та 5,3 млрд. євро, які залучені як позика державою або під державні
гарантії, зокрема:
8 проектів, що фінансуються Світовим банком, в тому числі 3 проекти з
фінансуванням Фонду чистих технологій;
8 проектів, що фінансуються ЄБРР, з одним проектом, що фінансується
спільно з Euratom;
15 проектів, що фінансуються ЄІБ;
3 проекти, що фінансуються KfW.
Проте, рівень вибірки по діючих проектах МФО є нерівномірним і
становить 48,22% для ЄБРР, 27,02% для Світового Банку, 15,6% для ЄІБ,
4,9% для KfW (рівень вибірки розраховано тільки для діючих проектів).
Міністерство фінансів України, як орган, відповідальний за координацію
підготовки та реалізації проектів МФО, визначив причини нерівномірної
реалізації проектів МФО та низького рівня вибірки як з боку України, так і з
боку МФО, зокрема це: низька спроможність з розробки та реалізації проектів
на національному та місцевому рівні; тривалі та складні тендерні процедури за
правилами МФО; повільна обробка документів і платежів тощо. Як наслідок,
це призводить до сплати комісії за зобов’язання на невибрану суму коштів

позик та додаткових втрат бенефіціарів проектів та державного бюджету і
часткового анулювання коштів позик.
Для врегулювання цього питання, 27 грудня 2018 р. Кабінет Міністрів
України схвалив Концепцію підвищення ефективності впровадження
спільних з МФО проектів, відповідно до якої ключовою метою Міністерства
фінансів у сфері співпраці з МФО на 2018-2021 роки є підвищення
результативності та ефективності співпраці з МФО.
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фінансування МФО, а також вищій відповідності проектів наявним пріоритетам
України. Вона містить варіанти рішень для збільшення середнього рівня
вибірки доступних коштів МФО та поліпшення проектного менеджменту на
різних рівнях, що включає розробку інструментів для мінімізації валютних
ризиків, створення платформи для обміну інформацією та багаторівневої
системи моніторингу проектів, регулярні огляди портфелю кредитів та
створення відкритого реєстру проектів МФО.
Зокрема, Концепцією визначено наступні ключові завдання на 2019 рік:
 збільшити середній рівень вибірки доступних коштів МФО до 70%
для проектів ЄБРР, 35% для МБРР, 20% для ЄІБ, 10% для KfW - до кінця
червня 2019 р. і до 75% для ЄБРР, 40% для МБРР, 25% для ЄІБ, 12% для KfW до кінця 2019 р.;
 забезпечити першочергову підготовку проектів МФО в секторах, які
визначені
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документах;
 запровадити каскадний підхід для покращення процедури оцінки та
вибору проектів;
 збільшити охоплення інвестиційними проектами, які фінансуються
МФО, з метою підтримки процесу децентралізації в Україні;
 змінити існуючий підхід до розробки проектів МФО: від спрямування
коштів через державний бюджет та під державні гарантії, до кредитування
органів місцевого самоврядування та надання місцевих гарантій, таким чином

зменшуючи рівень державного боргу і гарантованого державою боргу та
сприяючи розвитку регіонів;
 розбудовувати спроможність з проектного менеджменту на різних
рівнях;
 удосконалити систему моніторингу реалізації проектів МФО;
 збільшити частку проектів, що фінансуються МФО у національній
валюті.
Очікується, що реалізація затвердженого Концепцією Плану заходів,
дозволить вже у 2019 році суттєво збільшити вибірку по проектам, що
фінансуються МФО, а отже збільшити суму інвестицій та кредитів на проекти з
енергоефективності, розвитку транспорту та інфраструктури, малого та
середнього бізнесу, комунальних та місцевих проектів і приватних компаній.
Сподіваємося, що спільні зусилля Міждержавної гільдії інженерів
консультантів та Національних асоціацій інженерів консультантів, з якими
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компаніями – членами, що дозволить закордонним компаніям знайти серед
компаній – членів МГІК надійних партнерів на території України, а
українським компаніям – членам МГІК – брати участь в інвестиційних
проектах, що реалізуються із залученням коштів міжнародних фінансових
організацій.

Концепція щодо підвищення ефективності впровадження спільних з
МФО проектів

