ПРОЄКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

2020 р. №
Київ

Про схвалення Концепції реформування вугільної галузі
та затвердження плану заходів з її реалізації
1. Схвалити Концепцію реформування вугільної галузі, що додається.
2. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реформування вугільної
галузі, що додається.
3. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним та місцевим
органам виконавчої влади подавати двічі на рік (до 20 липня і 20 січня)
Міністерству енергетики інформацію про стан виконання плану заходів для її
узагальнення та подання до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від
2020 р. №
КОНЦЕПЦІЯ
реформування вугільної галузі
Загальна частина
Вугільна промисловість, яка є однією з базових галузей національної
економіки, тривалий час перебуває в кризовому стані. Незважаючи на
систематичне оновлення державної стратегії та програм щодо політики у галузі
і постійну бюджетну підтримку підприємств вугледобувного сектору,
тенденція на поглиблення кризи у галузі залишається незмінною.
Концепцію реформування вугільної галузі розроблено:
з метою запровадження ефективних організаційних механізмів та
вироблення комплексної державної політики в частині реформування, та
сталого функціонування вугільної галузі України;
на виконання Указу Президента України від 08.11.2019 № 837/2019
«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»;
у зв’язку з завершенням строку дії Концепції реформування та розвитку
вугільної промисловості на період до 2020 року, що схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 733-р;
на виконання цілі 9.1.17 Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471;
на виконання пункту 334 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020
№ 1133-р;
з урахуванням положень Енергетичної стратегії України на період до
2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 06.2017 р. № 605-р.
За час незалежності в Україні було ухвалено багато програм з метою
реструктуризації вугільної галузі. Спочатку вони були спрямовані на те, щоб
зробити галузь більш прибутковою. З часом, державні програми у сфері
енергетики почали брати до уваги розвиток відновлюваних джерел енергії та
енергоефективних технологій. Як наслідок, у декількох стратегічних
документах передбачено зменшення частки вугілля в енергопостачанні країни.
Серйозною проблемою нижче перелічених стратегічних документів є
відсутність їх повної (або часткової) реалізації, а також синергії. На сьогодні,
суттєвого прогресу в їх виконанні в розрізі вугільної галузі не спостерігається.
Таким чином, існують суттєві протиріччя між різними стратегічними
документами паливно-енергетичного комплексу національного рівня, а також
реальними діями і короткостроковими планами.

Указом Президента України «Про структурну перебудову вугільної
промисловості» від 07 лютого 1996 року передбачалось створення
конкурентного середовища та підвищення ефективності функціонування
вугільної промисловості. Завдання не було виконано, у зв’язку з чим прийнято
постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року
№ 521 «Про стан справ у вугільній промисловості та хід виконання Указу
Президента України від 7 лютого 1996 року № 116 «Про структурну перебудову
вугільної промисловості». Зазначеною постановою вугільна промисловість
визнавалась такою, що потребує державної підтримки. З цього моменту
державою підтримано відходження від ринкової моделі вирішення проблем
галузі, що мало наслідком економічно-неефективну діяльність керівників
суб’єктів господарювання, оскільки за наявності державної підтримки та
податкових пільг, беззбиткове функціонування підприємств перестало бути
ключовим показником ефективності їх керівників.
З прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997
року № 280 «Про хід структурної перебудови вугільної промисловості»
розпочато реструктуризацію галузі на період до 2000 року, у ході якої було
закрито 85 шахт. Однак такі заходи не досягли своєї мети: адаптації
функціонування галузі до потреб економіки, беззбиткової діяльності
видобувних підприємств, соціально-економічної стабільності – оплати праці та
зменшення виробничого травматизму.
Прийнята Програма «Українське вугілля», затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 року № 1205, реалізація якої
було спрямовано на підвищення ефективності роботи підприємств вугільної
промисловості та забезпечення належного рівня видобутку вугілля для потреб
національної економіки, передбачала подолання кризи у вугільній галузі
протягом 2001 – 2010 років. Фактично Програма «Українське вугілля» не була
реалізована, обсяги фінансування галузі становили лише 31% від запланованих.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року
№ 733-р схвалено Концепцію реформування та розвитку вугільної
промисловості на період до 2020 року.
Протягом 2017-2020 років було вжито ряд заходів щодо забезпечення
досягнення мети Концепції – виведення вугледобувних підприємств на
беззбитковий та самоокупний режим їх роботи, зокрема було розроблено
законопроекти, які мали вирішити нагальні проблемні питання вугледобувних
підприємств, однак вони так і не були прийняті.
З метою оптимізації структури державних вугледобувних підприємств,
відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017
№ 1019-р «Про утворення державного підприємства «Національна вугільна
компанія», було розпочато реалізацію заходів з реорганізації підприємств
шляхом приєднання їх до новоствореного державного підприємства.
Враховуючи наявність значної кредиторської заборгованості та те, що майже
все майно вугледобувних підприємств знаходиться в податковій заставі або під
арештом, підприємства не отримали згоди державних установ на здійснення

зазначеної реорганізації. Наразі усі накази про реорганізації державних
вугледобувних підприємств, що мали увійти до складу ДП «Національна
вугільна компанія» визнано такими, що втратили чинність.
На сьогодні, Концепція залишається не реалізованою. Не досягнуто
ключових показників та мети Концепції. План заходів із реалізації Концепції на
2017 рік залишається невиконаним.
Таким чином, відбулася реалізація першого варіанту розвитку подій,
передбаченого Концепцією, а саме – залишення існуючої ситуації без змін, що
призвело до зниження інвестиційної привабливості шахт, скорочення обсягів
видобутку вугілля та наростання соціальної напруги як у трудових колективах
так і в шахтарських регіонах.
Під час здійснення комплексної реструктуризації вугільної галузі потрібно
враховувати той факт, що за останнє десятиліття європейська та світова
енергетика кардинально змінилась. Збільшується вартість проектів із
будівництва об’єктів відновлювальної енергетики та диверсифікація поставок
вуглеводнів до країн Європейського Союзу.
Країни Європейського Союзу обрали шлях поступового скорочення
видобутку та використання вугілля. У 2017 році під час 23-ї Кліматичної
конференції ООН у м. Бонн низка країн створили Альянс за відмову від
вугільної енергетики. Як наслідок, Німеччина закрила останню вугільну шахту
та припинила видобування кам’яного вугілля в 2018 році, Іспанія розпочала
масове закриття вугільних шахт у 2019 році, аналогічна ситуація щодо відмови
від вугілля спостерігається в Чеській Республіці та Румунії.
Сучасний технічний та економічний стан справ у галузі є сигналом для
глобальних змін у поглядах на використання вугілля як енергетичного ресурсу.
З огляду на зазначене, важливо передбачити та мінімізувати можливі негативні
наслідки, що викликані такими змінами.
Світовий тренд декарбонізації впливає і надалі впливатиме на Україну в
майбутньому (складність отримання фінансування на будівництво нових
вугільних шахт та електростанцій, встановлення ціни на CO2, тощо).
Відповідно до Паризької угоди, ратифікованої Законом України
від 14 липня 2016 року № 1469-VIII, Україна взяла на себе зобов’язання
скоротити обсяги викидів парникових газів на 40% до 2030 року, та на 70%
до 2050 року відносно рівня викидів 1990 року. Поетапна відмова від вугілля та
перехід на відновлювані джерела енергії є світовою тенденцією, що спрямована
на збереження екологічно чистого майбутнього, підтримується Україною та
визначена одним із пріоритетів діяльності Уряду, передбачених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 12.06.2020 № 471.
Станом на 2020 рік вугледобувна галузь на підконтрольній українському
Уряду території складається з 30 державних вугледобувних підприємств які
підпорядковані Міненерго (у тому числі об’єкт незавершеного будівництва
Шахта «№ 10 Нововолинська»), 6 державних шахт які знаходяться в оренді у
ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та 12 приватних шахт. На території де органи

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження знаходиться 95
шахт, з яких 28 – приватної власності, а 67 – державної.
На даний час вугільна промисловість України перебуває у критичному
стані, що обумовлено негативною динамікою економічних, фінансових,
технічних і соціальних показників та характеризується наступними чинниками:
Зниження видобутку вугілля. Україна стабільно демонструє тенденції
падіння видобутку вугілля. У період з 2015 по 2019 роки, видобуток вугілля в
Україні зменшився з 39,7 млн тонн до 31,2 млн тонн. Варто відзначити, що за
вказаний період, відбулося значно більше падіння видобутку на державних
шахтах, які в 2019 році видобули 3,5 млн тонн вугілля, що на 3,2 млн тонн
менше, ніж в 2015 році. Тенденція зменшення обсягів видобутку зберігається і
в 2020 році – за перше півріччя видобуток державних підприємств становить
1,3 млн тонн, а приватних – 11,8 млн тонн.
Висока собівартість видобутку державних вугледобувних підприємств.
Собівартість підприємств державного вугледобувного сектору за останні 5
років зросла на 81% і станом на кінець 2019 року становить 3754 грн за тонну
готової товарної вугільної продукції. Тенденція щодо збільшення собівартості
зберігається і в 2020 році. За результатами першого півріччя, собівартість
одиниці готової вугільної продукції становить 3797 грн.
Збитковість державних вугледобувних підприємств. Зростання
собівартості державних вугледобувних підприємств не покривається
відповідним зростанням ціни. Незважаючи на двократне зростання ціни
реалізації готової товарної вугільної продукції за період 2015-2019 років, збитки
на тонні реалізованого вугілля зросли до 1630 грн за вказаний період. За перше
півріччя 2020 року, збиток на тонні реалізованого вугілля становить 2100 грн,
що говорить про значне загострення проблеми збитковості підприємств.
Зростання бюджетної підтримки державних вугледобувних підприємств.
Бюджетна підтримка державних вугледобувних підприємств збільшується з
кожним роком у кількісних та якісних показниках. З 2015 року бюджетне
фінансування в абсолютних показниках збільшилося з 1212 млн грн до 3835 млн
грн у 2019 році. В якісних показниках, у 2015 році 283 грн бюджетних коштів
витрачалося на виробництво однієї тонни вугільної продукції, а в 2019 році ця
сума становила 1 484 грн.
Кредиторська заборгованість державних вугледобувних підприємств.
Зростання обсягів бюджетної підтримки не здатне покривати збитки державних
вугледобувних підприємств через що, кредиторська заборгованість державних
вугледобувних підприємств збільшується з кожним роком. З 2015 до 2019 року
заборгованість збільшилася на 112% та становила 29 551 млн грн на кінець 2019
року. Тенденція щодо накопичення заборгованості зберігається і в 2020 році.
На кінець першого півріччя, обсяг кредиторської заборгованість державних
вугледобувних підприємств становить 31,6 млрд грн.

Постійна заборгованість із виплати заробітної плати. Незважаючи на
збільшення бюджетного фінансування, станом на кінець кожного року,
протягом періоду 2015-2018 років, держава мала заборгованість з виплати
заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.
Протягом зазначеного періоду, показники заборгованості по заробітній платі
станом на кінець року, в цілому, залишаються стабільними (на кінець
2015 року – 410 млн грн, 2019 року – 926 млн грн). Причинами виникнення
заборгованості із заробітної плати на вугледобувних підприємствах є дефіцит
обігових коштів, зниження обсягів видобутку та збуту вугілля, несвоєчасні та
неповні розрахунки за відвантажену споживачам вугільну продукцію. З метою
погашення заборгованості із виплати заробітної плати Уряд щороку приймає
рішення щодо внесення змін до розпису державного бюджету за рахунок
коштів, що мають інше призначення.
Кількість
працівників
державних
вугледобувних
підприємств
зменшується. Станом на кінець першого півріччя 2020 року, у державній
вугледобувній галузі працювало 35 тис осіб. Починаючи з 2015 року,
середньорічні темпи скорочення зайнятих в державній вугледобувній галузі
становлять 3 тис. осіб і мають тенденцію до збільшення.
Соціальна ситуація в трудових колективах та шахтарських регіонах
залишається напруженою. Державні вугледобувні підприємства є збитковими
та вимагають постійної підтримки коштом Державного бюджету. Працівники
цих шахт та члени їх сімей постійно страждають від систематичних затримок
виплати заробітної платні. У зв’язку з незадовільним фінансовим станом
державних шахт постійно накопичується заборгованість зі сплати єдиного
соціального внеску, що призводить до затримок виходу шахтарів на пенсію.
На території областей України, де розміщуються вугледобувні
підприємства, у продовж останніх років відбувається звуження сфери
використання праці. Це проблематика монопрофільності вугільних регіонів та
більшості шахтарських міст, економіка яких часто повністю залежить від
вуглевидобувної діяльності. Закриття шахти чи зменшення видобутку означає
для таких міст міграцію населення аж до зникнення населеного пункту. Це
явище набуватиме системного характеру у випадку ліквідації вугледобувних
підприємств без створення нових робочих місць. Зазначене призводить до
зниження попиту на робочу силу та економічного занепаду. Значний розрив між
рівнем заробітної плати та реальними споживчими потребами шахтарів, на фоні
несвоєчасної виплати заробітної плати, призводить до загострення соціальноекономічної напруги в шахтарських регіонах.
Довготривалість та витратність процесу ліквідації шахт. Процес
закриття шахт шляхом їх ліквідації триває в середньому до десяти років через
несвоєчасне і не в повному обсязі фінансування та недосконалість нормативноправової бази, яка не відповідає сучасним викликам і потребам. У зв’язку з
порушенням нормативних термінів реалізації проектів ліквідації шахт їх

вартість постійно коригується в бік збільшення. Недосконалий процес передачі
вугледобувних підприємств до ліквідацію унеможливлює належне виконання
та фінансування заходів фізичної ліквідації вугледобувних об’єктів.
Крім того, зниженням використання вітчизняного вугілля на теплових
електростанціях і заміна його на інші види палива призводить до кризових явищ
у вугільній галузі. На сьогодні нагальними є проблеми неплатежів за
відвантажене вугілля та спостерігається скорочення обсягів поставок.
Зазначене є наслідками кризових явищ, що виникли на ринку електричної
енергії, імпорту дешевого вугілля, переважно походженням з Російської
Федерації та Казахстану, що негативно впливає на енергетичну безпеку
України.
Враховуючи складну ситуацію в національній економіці та обмеженість
коштів державного бюджету, важливо здійснити комплексну реформу вугільної
галузі, що передбачатиме реструктуризацію державних вугледобувних
підприємств, синхронізацію вітчизняної теплової генерації та державних шахт,
залучення приватних інвестицій та поступове скорочення видатків державного
бюджету.
Проблеми, які потребують розв’язання
Вугільна галузь України потребує невідкладного реформування відповідно
до світового тренду декарбонізації та кризових явищ, що виникли на
вітчизняному ринку електричної енергії.
Для цього потребують розв’язання наступні проблеми:
1) системна збитковість державних вугледобувних підприємств;
2) відсутність постійного та планового збуту вугільної продукції
державними вугледобувними підприємствами;
3) відсутність сталого забезпечення потреб ПАТ
вітчизняною вугільною продукцією;

«Центренерго»

4) соціальна напруженість в шахтарських трудових колективах та у
регіонах, на території яких знаходяться державні вугледобувні підприємства;
5) недосконала нормативно-правова база процесу приватизації та ліквідації
вугледобувних підприємств;
6) відсутність програм трансформації вугільних регіонів.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є комплексне розв’язання проблемних питань
функціонування вугільної галузі за яких вона не потребуватиме державної
підтримки, що значно зменшить навантаження на Державний бюджет України

та забезпечення енергетичної незалежності України шляхом споживання
вітчизняною генерацією українського вугілля.
Строк реалізації Концепції – 2020-2024 роки.
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Ключовим способом розв’язання проблеми є комплексне реформування
вугільної галузі, об’єднання за участю державних вугледобувних підприємств
та ПАТ «Центренерго», залучення стратегічних інвесторів, реструктуризація та
приватизація вугледобувних підприємств та їх об’єднань, з урахуванням
програм трансформації вугільних регіонів, що передбачатимуть створення
нових робочих місць та подолання монопрофільності шахтарських регіонів.
До основних шляхів розв’язання проблеми відноситься:
1. Здійснення розподілу державних вугледобувних підприємств
(шахт/шахтоуправлінь) на три групи з урахуванням фінансово-економічних,
гірничо-геологічних та інших факторів і особливостей:
Перша група – шахти/шахтоуправління вугільна продукція яких
забезпечить стабільну ресурсну базу для ПАТ «Центренерго»;
Друга група – шахти/шахтоуправління «подвійного призначення», що
видобувають енергетичне та коксівне вугілля, мають інші ринки збуту своєї
продукції і в подальшому будуть приватизовані або ліквідовані;
Третя група – шахти/шахтоуправління, що перебувають в кризовому
фінансово-економічному становищі та потребують значних приватних
інвестицій. Такі шахти/шахтоуправління будуть передані на приватизацію як
цілісні майнові комплекси, для яких можливо переформатування господарської
діяльності. Вугледобувні підприємства які не було реалізовано в ході процесу
приватизації будуть передані на ліквідацію з урахуванням дотримання всіх
соціальних пільг та гарантій працівникам, що передбачені законодавством,
галузевою угодою та колективним договором.
Розподіл вугледобувних підприємств буде здійснюватися на підставі
системного комплексного аналізу існуючого та потенційно можливого стану
підприємств, незалежного аудиту, які включають оцінку ресурсного, гірничогеологічного,
виробничо-технологічного,
економічного
потенціалу
підприємств, а також соціальної оцінки результатів реструктуризації шахт.
Такий підхід дозволяє надати найбільш повну оцінку як існуючого стану
підприємств, так і можливостей для їх розвитку.
2. Підготовка та розроблення необхідної нормативно-правової бази для
об’єднання державних вугледобувних підприємств та ПАТ «Центренерго».
3. Вдосконалення нормативно-правової бази в частині здійснення
приватизації та ліквідації державних вугледобувних підприємств.
4. Вжиття заходів для посилення потенціалу та фінансового оздоровлення
державних вугледобувних підприємств.

5. Висвітлення передприватизаційних процесів у потенційному
інвестиційному просторі з метою залучення широкого кола потенційних
інвесторів.
6. Здійснення об’єднання державних вугледобувних підприємств та
ПАТ «Центренерго».
7. Проведення приватизації державних вугледобувних підприємств
та/або їх об’єднань.
8. Розроблення для всіх неприватизованих державних вугледобувних
підприємств, що передані на ліквідацію, механізмів переведення
висококваліфікованих кадрів на інші вугледобувні підприємства.
9. Реалізація заходів з підтримки працівників вугледобувного
підприємства, що ліквідується з урахуванням дотримання всіх соціальних пільг
та гарантій, передбачених законодавством, галузевою угодою та колективним
договором.
10. Сприяння перепрофілюванню економіки шахтарських регіонів та
забезпечити впровадження і реалізацію ініціатив, спрямованих на створення
нових робочих місць.
11. Залучення міжнародної фінансової, технічної, експертної та іншої
допомоги для здійснення трансформації вугільних регіонів та реалізації
інвестиційних проектів в регіонах закриття шахт.
Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін
Для платників податків реалізація Концепції матиме позитивний вплив на
їх ключовий інтерес – раціональне та ефективне використання сплачених
податків. Зазначений інтерес буде реалізовано шляхом поступової відмови від
дотаційного утримання збиткових державних шахт, що призведе до
припинення витрачання сплачених ними податків на підтримку державних
вугледобувних підприємств. В короткостроковій перспективі витрати
платників податків на підтримку державних вугільних шахт зменшаться, а у
середньостроковій припиняться, завдяки приватизації та ліквідації
неприватизованих вугледобувних підприємств.
Для ПАТ «Центренерго» реалізація Концепції в короткостроковій
перспективі може мати негативний вплив оскільки підприємству потрібно буде
задіяти додаткові фінансові ресурси для приведення приєднаних вугледобувних
підприємств до беззбиткового стану господарської діяльності. Проте, в
середньостроковій перспективі реалізація Концепції матиме позитивний вплив
на ключовий інтерес ПАТ «Центренерго»
– забезпечення власною
конкурентоспроможною ресурсною базою, що дозволить підприємству
здійснювати стабільну діяльність на ринку електричної енергії.
Для працівників державних шахт/шахтоуправлінь реалізація процесів
реструктуризації, приватизації та трансформації в короткостроковій
перспективі суттєво не покращить їх соціально-економічний стан, оскільки

брак коштів та значні строки залучення інвестицій стануть на заваді
досягненню збалансованого беззбиткового рівня виробництва.
В
середньостроковій перспективі реалізація Концепції призведе до того, що
фахові підземні працівники мають отримати більш якісний рівень умов та
оплати праці, оскільки внаслідок приватизації очікується покращення
фінансового стану підприємств, як наслідок перехід до ринкових та своєчасних
відносин з роботодавцем.
Для державних вугледобувних підприємств, які трансформуються,
реалізація Концепції матиме позитивний вплив, що полягає у фінансовому
оздоровлені підприємств, оновленні основних виробничих фондів,
нарощування економічного доцільного видобутку вугілля та як наслідок –
досягнення беззбитковості. В середньостроковій перспективі, після
приватизації, такі шахти отримають можливість розвитку за рахунок приватних
інвестицій, а неприватизовані шахти будуть ліквідовані з урахуванням програм
трансформації вугільних регіонів.
Для потенційних інвесторів реалізація Концепції матиме позитивний
вплив, оскільки це відкриває можливість інвестувати не тільки у видобуток
вугілля а також і в генерацію електричної енергії. Потенційні інвестори
отримають можливість придбати вже структурований та ефективний бізнес зі
значною часткою теплової генерації в енергетичному балансі України.
Для регіонів на території яких розміщуються державні вугледобувні
підприємства реалізація Концепції матиме позитивний вплив на їх ключовий
інтерес, що полягає в економічній диверсифікації цих регіонів шляхом
здійснення заходів, які направлені на справедливу трансформацію, що
сприятиме залученню інвестицій, реалізації інвестиційних проектів та
створенню нових робочих місць.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дозволить забезпечити:
сталий розвиток інтегрованих та приватизованих державних
вугледобувних підприємств і нарощення ними економічно доцільного
видобутку вугілля;
збереження перспективної ресурсної бази;
демонополізацію енергетичної галузі;
забезпечення енергетичної незалежності України шляхом забезпечення
вітчизняним вугіллям ПАТ «Центренерго»;
підвищення інвестиційної привабливості ПАТ «Центренерго»
державних вугледобувних підприємств перед майбутньою приватизацією;

та

зниження рівня соціальної напруженості в трудових колективах та
шахтарських регіонах;

соціальну інтеграцію вивільнених шахтарів.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів щодо реалізації Концепції передбачається
здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, програм,
проектів міжнародної технічної та фінансової допомоги, а також інших джерел,
не заборонених законодавством.
Обсяг матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для
реалізації Концепції, визначатиметься під час реалізації завдань, передбачених
у плані заходів щодо реалізації Концепції реформування вугільної галузі.
Координацію реалізації цієї Концепції у межах визначених завдань
здійснюють консультативно-дорадчі органи Кабінету Міністрів України –
Антикризовий енергетичний штаб та Координаційний центр з питань
трансформації вугільних регіонів України.
_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від
2020 р. №
ПЛАН
заходів з реалізації Концепції реформування вугільної галузі
№
п/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні
за виконання

Результат
виконання

1.

Розроблення та внесення в
установленому порядку на розгляд
Кабінетові Міністрів України
проекту Концепції державної
програми соціально-економічної
трансформації вугільних регіонів на
період до 2030 року

грудень 2020 р.

Мінрегіон
Міненерго

Прийнято
розпорядження
Кабінету Міністрів
України

2.

Проведення інвентаризації та
аудиту державних вугледобувних
підприємств
(шахт/шахтоуправлінь), що
належать до сфери управління
Міненерго

березень 2021 р.

Міненерго
ФДМУ

Встановлення
актуального стану
державних
підприємств, а
саме:
- сировині запаси
- геологічні умови
- економіка
- технології та
безпека
виробництва
- екологічні ризики
функціонування та
закриття
- стан та наявність
основних засобів
виробництва

3.

Здійснення розподілу державних
вугледобувних підприємств
(шахт/шахтоуправлінь) відповідно
до напрямків використання вугілля
та результатів проведення аудиту

березень 2021 р.

Міненерго

державні
вугледобувні
підприємства
(шахти/шахтоуправління)
розподіллено
на три групи,
відповідно до
шляхів реалізації
Концепції

№
п/п
4

5.

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні
за виконання

Результат
виконання

Передача об’єктів соціальної
постійно
інфраструктури з балансу
державних вугледобувних
підприємств в комунальну власність
або їх продаж на приватизаційних
аукціонах

Міненерго
Львівська,
Волинська,
Луганська,
Донецька
обласні
держадміністрації

Прийнято
відповідні накази
Міненерго

Розроблення та внесення в
березень 2021 р.
установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту
Закону України «Про реформування
вугільної галузі України». А саме:
-щодо погашення існуючої
заборгованості по податкам до
державного та місцевого бюджетів,
зі сплати єдиного соціального
внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та
іншої кредиторської заборгованості;
- щодо удосконалення процедури
приватизації та підвищення
інвестиційної привабливості
державних вугледобувних
підприємств
-щодо спрощення процедури
узгодження інвестиційних проектів
реконструкції та технічного
переоснащення шахт;
-щодо удосконалення порядку
списання заборгованості
вугледобувних та вуглепереробних
підприємств, які належать до сфери
управління Міненерго, що
ліквідуються за рішенням Кабінету
Міністрів України, перед
Державним бюджетом України і
місцевими та державними
цільовими фондами», з метою
перенесення дати списання
податкового боргу збиткових
вугледобувних та вуглепереробних
підприємств з моменту прийняття
рішення про ліквідацію Кабінетом
Міністрів України на дату
затвердження Міненерго проекту
ліквідації підприємства

Міненерго
Мінекономіки
Мінфін
ДФСУ
ПФУ

Проект
нормативноправового акту
внесено на розгляд
Верховної Ради
України

№
п/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні
за виконання

Результат
виконання

6.

Розроблення та внесення в
березень 2021 р.
установленому порядку на розгляд
Кабінету Міністрів України проекту
Закону України «Про внесення змін
до Податкового кодексу щодо
списання податкового боргу
вугледобувних та вуглепереробних
підприємств, які належать до сфери
управління центральних органів
виконавчої влади, що забезпечують
формування та реалізують
державну політику у вугільнопромисловому комплексі, що
ліквідуються за рішенням Кабінету
Міністрів України» щодо
прискорення процесу ліквідації
збиткових вугледобувних та
вуглепереробних підприємств, що
ліквідуються за рішенням Кабінету
Міністрів України

Міненерго
Мінфін

Проект
нормативноправового акта
внесено на розгляд
Верховної Ради
України

7.

Внесення до Кабінету Міністрів
березень 2021 р.
України проекту рішення Уряду про
створення вертикально інтегрованої
компанії за участю ПАТ
«Центренерго» та відібраних
(перша група відповідно до
Концепції) державних
вугледобувних підприємств
(шахт/шахтоуправлінь)

ФДМУ
Міненерго

Подано
відповідний
нормативноправовий акт
Кабінету Міністрів
України

8.

Розробка та внесення в
установленому порядку змін до
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 29 квітня 2013 р. №
353-р «Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концепції
створення системи соціальної
підтримки працівників підприємств
вугільної галузі та населення
територій, на яких розміщуються
вугледобувні та вуглепереробні
підприємства, що перебувають у
стадії ліквідації (консервації)» щодо
розроблення комплексного
інституційного підходу до
розв’язання соціальних,
економічних, екологічних проблем
вугільних регіонів та пом’якшення

Мінсоцполіти
ки
Міненерго
Мінекономіки
Мінрегіон
Львівська,
Волинська,
Луганська,
Донецька
обласні
держадміністрації

Прийнято
розпорядження
Кабінету Міністрів
України

квітень 2021 р.

№
п/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні
за виконання

Результат
виконання

негативних соціальних наслідків
реструктуризації вугільної галузі
9.

Здійснення в повному обсязі заходів липень 2021 р.
предприватизаційної підготовки
шахт/шахтоуправлінь третьої групи
(відповідно до Концепції) та
передача ФДМУ згідно чинного
законодавства необхідної
документації для початку
приватизації

Міненерго
ФДМУ

10.

Проведення приватизації
грудень 2021 р.
вертикально інтегрованої компанії у
складі ПАТ «Центренерго» та
державних вугледобувних
підприємств

ФДМУ
Прийняття
Мінекономіки рішення про
залучення радника
відповідно до
встановленого
законом порядку.
Розпочато процес
підготовки до
приватизації
вертикальноінтегрованої
компанії

11.

Збереження висококваліфікованого Постійно
персоналу державних
вугледобувних підприємств шляхом
їх працевлаштування на вільні та
новостворені робочі місця на
вугледобувних підприємствах та
підприємствах суміжних галузей
економіки України

Мінрегіон
Мінсоцполіти
ки
Державна
служба
зайнятості
Міненерго
Львівська,
Волинська,
Луганська,
Донецька
обласні
держадміністрації

Розробка та
затвердження
вугледобувними
підприємствами,
що не були
приватизовані та
направлені на
ліквідацію
комплексного
плану соціального
захисту
працівників цих
підприємства

12.

Ініціювання та супровід реалізації
пілотних проектів з соціально-

Міненерго
Мінрегіон

Розпочато
розробку та

Постійно, до
початку

Передача до Фонду
державного майна
України пакетів
документів,
необхідних для
продажу цілісних
майнових
комплексів
шахт/шахтоуправлінь, або
корпоративних
прав на
управління, на
приватизаційних
аукціонах

№
п/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні
за виконання

Результат
виконання

економічної трансформації регіонів,
на території яких розміщуються
вугледобувні підприємства, з
використанням кращих практик
іноземних партнерів.

фактичної
реалізації
Концепції
державної
програми
соціальноекономічної
трансформації
вугільних
регіонів на
період до 2030
року

Мінсоцполіти
ки
Львівська,
Волинська,
Луганська,
Донецька
обласні
держадміністрації

реалізацію
пілотних проектів
із залученням
консультаційної та
фінансової
допомоги
міжнародних
партнерів

13.

Здійснення приватизації державних
вугледобувних підприємств, що не
ввійшли до складу вертикально
інтегрованої компанії

квітень 2022 р.

ФДМУ

Проведено
приватизацію
державних
вугледобувних
підприємств
відповідно до
чинного
законодавства

14.

Ліквідація державних
вугледобувних підприємств, що не
були приватизовані

Постійно,
починаючи з
травня 2022 р.

Міненерго
Мінфін

Розроблено та
затверджено плани
ліквідації
неприватизованих
державних
вугледобувних
підприємств.
Підготовка та
узгодження
проектів ліквідації.
Початок фізичної
ліквідації
вугледобувних
об’єктів

_______________________

