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ди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект 
«Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), яка 
має сприяти відновленню соціальної інфраструктури на Донбасі, що 
постраждала внаслідок військових дій.  
Ключові слова: Європейський інвестиційний банк, фінансова угода, 
інвестиційні проекти, місцева рада, об’єкт комунальної власності, 
кошти позики (кредиту). 
 
В статье дается правовой анализ практических вопросов, связан-
ных с реализацией отдельных проектов ЕИБ в Украине, а именно 
Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвести-
ционным банком (Проект «Чрезвычайная кредитная программа для 
восстановления Украины») от 22 декабря 2014 г., которое должно 
содействовать восстановлению социальной инфраструктуры на 
Донбассе, пострадавшей вследствие военных действий.  
Ключевые слова. Европейский инвестиционный банк, финансовое 
соглашение, инвестиционные проекты, местный совет, объект 
коммунальной собственности, средства займа (кредита). 
 
The article provides a legal analysis of practical issues related to the 
implementation of some EIB projects in Ukraine, in particular the Financial 
Agreement between Ukraine and the European Investment Bank («The 
Emergency Credit Program for the Restoration of Ukraine») of December 
22, 2014, which should contribute to the restoration social infrastructure in 
the Donbass, which suffered as a result of hostilities. The following 
practical issues are considered, such as: ensuring the targeted use of loan 
funds by end beneficiaries and budget managers; ensuring the repayment 
of funds in case of improper performance, non-fulfillment or violation of the 
terms of the Agreement; preservation of restored objects in communal 
property and prevention of their illegal alienation as a result of possible 
corruption actions of officials. 
Key words: European Investment Bank, financial agreement, investment 
projects, local council, communal property object, loans (credit). 

 
Постановка проблеми. Співробітництво України з ЄС відбу-

вається в різних сферах (політичній, економічній, фінансовій та 
ін.). Особливого значення така співпраця набула у зв’язку з під-
писанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [1] і необ-
хідністю подолання соціально-економічних наслідків військових 
дій на Донбасі. Так, Україна як держава має зобов’язання перед 
населенням цього регіону щодо відновлення й поліпшення не 
тільки соціальної інфраструктури, а також щодо вирішення про-
блем внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку з цим, а також з 
метою подолання негативних явищ в соціально-економічній сфе-
рі країни, що значно посилились останнім часом, наша держава 
здійснює співробітництво з низкою європейських фінансових 
інституцій. Важливу роль у наданні фінансової допомоги для 
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вирішення цих питань відіграє Європейський інвестиційний 
банк, який виділяє Україні кредити за досить помірними ставка-
ми на прийнятних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані 
з діяльністю міжнародних фінансових організацій та міжнарод-
них фінансових організацій європейського континенту, дослі-
джували як вчені-економісти, так і вчені-юристи: М. Гердеген, 
В. Ебке, В. В. Копійка, В. Б. Кріштаносов, О. М. Мозговий, 
О. О. Моісєєв, В. І. Муравйов, В. Ф. Опришко, О. С. Передрій, 
О. В. Саввіна, О. В. Субочев, Т. М. Циганкова, Х. В. Шперун, 
В. М. Шумілов та інші. Однак, правові аспекти щодо практики 
реалізації окремих проектів Європейського інвестиційного банку 
в Україні залишились осторонь наукового правового аналізу. 

Мета статті — проаналізувати правові питання, пов’язані з 
практикою реалізації окремих проектів Європейського інвести-
ційного банку в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Правові засади співробітницт-
ва України з Європейським інвестиційним банком базуються на 
положеннях Рамкової угоди між Україною та Європейським ін-
вестиційним банком від 14 червня 2005 р. (далі — Угода) [2]. 
Відповідно до цієї Угоди здійснюється діяльність Європейського 
інвестиційного банку (далі — Банк) на території України щодо 
надання кредитів для інвестиційних проектів, які становлять ін-
терес для України, а держава зобов’язується надати захист таким 
проектам та забезпечити права і привілеї Банку відповідно до 
Угоди. Водночас ст. 11 Угоди визначає, що Уряд України і Банк 
обговорюватимуть на регулярній основі цілі та критерії надання 
кредитів та діяльність Банку в Україні [2]. 

Також згідно з Угодою зазначається, що субпроекти реалізо-
вуватимуться на території України центральними органами дер-
жавної влади, місцевими державними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування, а також державними та комунальни-
ми підприємствами, відмінними від приватних підприємств [2], 
тобто кінцевими бенефіціарами.  

Розглядаючи дане питання, варто зазначити, що, з одного бо-
ку, Статутом Європейського інвестиційного банку передбачено, 
що Банк забезпечує використання своїх коштів якомога раціона-
льніше в інтересах Європейського Союзу, а умови кредитних 
операцій Банку повинні бути сумісними із відповідними принци-
пами Європейського Союзу. При цьому, Банк звертає особливу 
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увагу на відкритість й прозорість своїх операцій. Зокрема, з боку 
Банку зазначається, що доступ до інформації відіграє важливу 
роль у зменшенні економічних та соціальних ризиків, у тому чи-
слі порушень прав людини, пов’язаних із проектами, які він фі-
нансує. У зв’язку із цим, Банк запровадив свою політику прозо-
рості, метою якої є посилення відповідальності ЄІБ перед її 
учасниками та мешканцями Європейського Союзу загалом. 

З іншого боку, відповідно до Угоди, Україна, в особі Мініс-
терства фінансів України у співпраці із Міністерством регіональ-
ного розвитку та/або Державним агентством з питань відновлен-
ня Донбасу («Держагентство») та, у разі потреби, місцевими 
державними адміністраціями та/або органами місцевого само-
врядування, надає кошти кредиту кінцевим бенефіціарам на при-
йнятних для Банку умовах, станом на момент їх застосування [2]. 

У процесі реалізації окремих проектів Банку в Україні постає 
низка практичних питань, які потребують вирішення. Так, виді-
ляючи кошти кредиту кінцевим бенефіціарам, Міністерство фі-
нансів України в інтересах держави згідно бюджетного законо-
давства, по-перше, має забезпечити цільове використання коштів. 
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне включення місцевої ради як 
сторони в Угоду про передачу коштів позики, оскільки саме міс-
цева рада на місцевому рівні здатна забезпечити ефективний кон-
троль за коштами позики. 

З нашої точки зору, на підтвердження вищезазначеного, мож-
на навести такі аргументи. Відповідно до п. 6 Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми 
для відновлення України кредитні кошти, перераховані з проект-
ного рахунка, вважаються субвенцією спеціального фонду, що 
надана з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам у 
день перерахування коштів у національній валюті або у сумі гри-
вневого еквіваленту перерахованих валютних коштів, розрахова-
ного за офіційним курсом Національного банку України на день 
їх перерахування [3]. Розпорядниками субвенції за місцевими бю-
джетами та відповідальними виконавцями згідно з цим Порядком 
та умовами були визначені замовники проектів, що реалізуються 
у рамках Програми, які визначаються рішеннями відповідних мі-
сцевих рад / розпорядженнями місцевих держадміністрацій. А 
одержувачі субвенції визначаються її розпорядниками за місце-
вими бюджетами [3] — місцевими державними адміністраціями, 
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виконавчими органами та апаратами місцевих рад, структурними 
підрозділами місцевих державних адміністрацій, виконавчих ор-
ганів місцевих рад в особі їх керівників. Якщо згідно із законом 
місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головно-
го розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує 
голова такої місцевої ради (п. 3 ч. 2 ст. 22 Бюджетного кодексу 
України) [4]. Наразі відповідно до внесених до цієї Постанови 
змін зазначено, що розпорядники / одержувачі субвенції за міс-
цевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої 
ради, відповідної військово-цивільної адміністрації про такий 
бюджет згідно із законодавством [3].  

Крім цього, стороною Угоди про передачу коштів позики, на 
нашу думку, має обов’язково бути місцева рада — власник від-
повідного об’єкта, на який використовуються надані кошти у 
межах фінансування субпроекту. Відповідно до п. 2 ст. 327 Циві-
льного кодексу України управління майном, що є у комунальній 
власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та 
утворені нею органи місцевого самоврядування, тобто місцеві 
ради [5]. Водночас відповідно до п. 3 ст. 16 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» матеріальною і фінансовою 
основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 
що є у комунальній власності територіальних громад, а також 
об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні 
районних і обласних рад. А згідно п. 5 ст. 16 цього Закону від 
імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта кому-
нальної власності здійснюють відповідні ради [6]. 

Більше того, в преамбулі Фінансової угоди між Україною та 
Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кре-
дитна програма для відновлення України») [7] прямо зазначено 
місцеві державні адміністрації та/або органи місцевого самовря-
дування щодо реалізації субпроектів. Таким чином, наявність мі-
сцевої ради в якості сторони договору (угоди) дозволить викона-
ти вимоги ст. 6 (А) Фінансової угоди між Україною та 
Європейським інвестиційним банком та забезпечити захист інте-
ресів держави та Банку, а саме держава реалізує свої права за та-
кою Угодою про передачу коштів позики таким чином, щоб за-
хистити свої інтереси та інтереси Банку, виконати положення цієї 
Угоди та досягти цілей, для яких надано кредит. Оскільки, на-
самперед, відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» відносини органів місцевого самовря-
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дування з організаціями та установами, що перебувають у кому-
нальній власності відповідних територіальних громад, будуються 
на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності 
органам місцевого самоврядування [6], що й сприятиме ефектив-
ному захисту інтересів держави та Банку в процесі реалізації 
проектів. 

По-друге, постає питання, пов’язане з поверненням коштів за 
Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвести-
ційним банком у разі неналежного виконання, невиконання або 
порушення її умов. Так, відповідно до п. 4.03А (5) ст. 4 цієї 
Угоди, якщо Банк визначить, що кінцевий бенефіціар не дотри-
мався будь-якого зобов’язання, покладеного на нього в обмін на 
будь-яку частину позики, надану йому, Банк може повідомити 
про це позичальника, тобто Україну. Протягом 30 (тридцяти) 
днів після надання такого повідомлення, позичальник самостій-
но реалізує один із двох наведених нижче варіантів: (a) пере-
розподіляє кошти відповідної частини позики на інший субпро-
ект, або (b) повертає суму, яка була надана відповідному 
кінцевому бенефіціару [7].  

Отже, відповідно до п. 4 ст. 105 Бюджетного кодексу України 
(далі — БКУ) надання субвенцій на виконання інвестиційних 
проектів ґрунтується на такому основному принципі, як принцип 
цільового використання коштів, а саме субвенція використову-
ється виключно на мету, визначену її надавачем, з урахуванням 
прогнозних та програмних документів економічного та соціаль-
ного розвитку країни і відповідної території, державних цільових 
програм, прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюдже-
тні періоди [4]. Водночас згідно з ч. 1 ст. 116 БКУ порушенням 
бюджетного законодавства визнається порушення учасником 
бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бю-
джетним законодавством норм щодо складання, розгляду, за-
твердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про 
його виконання, у тому числі і нецільове використання бюджет-
них коштів (п. 24 ч. 1 ст. 116). А п. 5 ч. 1 ст. 117 БКУ передбачає, 
що повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету — 
застосовується за порушення бюджетного законодавства, визна-
чене пунктом 24 (щодо субвенцій та коштів, наданих одержува-
чам бюджетних коштів) частини першої статті 116 БКУ, у поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів України [4]. Тобто, 
субвенція має бути повернута до відповідного бюджету, з якого 
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вона була надана. Таким чином, передбачена відповідальність за 
порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником 
чи одержувачем бюджетних коштів, а саме нецільове викорис-
тання бюджетних коштів може бути підставою для притягнення 
до відповідальності керівника чи інших відповідальних посадо-
вих осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь (п. 2  
ст. 121 БКУ). 

Відповідно до ст. 175 Цивільного кодексу України територіа-
льні громади відповідають за своїми зобов’язаннями своїм май-
ном. А згідно п. 1 ст. 327 цього Кодексу в комунальній власності 
є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіаль-
ній громаді [5]. Водночас від імені та в інтересах територіальних 
громад права суб’єкта комунальної власності здійснюють відпо-
відні ради (п. 5 ст. 16 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні») [6]. Таким чином, відповідні місцеві ради як 
органи місцевого самоврядування є стороною Угоди про передачу 
коштів позики та несуть відповідальність за її належне виконання, 
у тому числі й матеріальну відповідальність, тобто відповідають 
за повернення субвенції до державного бюджету у разі неналеж-
ного виконання Угоди та відповідної вимоги з боку Банку. 

Крім цього, варто зазначити, що Європейський Парламент та 
Рада Європейського Союзу надають Банку гарантію стосовно по-
криття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для 
підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються за межами 
Європейського Союзу. У випадку виникнення несплати, Євро-
пейський Союз за гарантією, покриває деякі платежі, які не 
отримані Банком та які належать до сплати на його користь сто-
совно операцій Банку з фінансування, які були укладені із, серед 
іншого, Україною, як позичальником.  

По-третє, виділяючи кошти кредиту кінцевим бенефіціарам, 
Міністерство фінансів України має, окрім забезпечення цільового 
використання коштів, зберегти у подальшому в комунальній вла-
сності ті об’єкти, які було відновлено, у тому числі за рахунок 
коштів Європейського інвестиційного банку. 

З нашої точки зору, об’єкт, на який за субпроектом здійсню-
ється фінансування, має надалі залишатися в комунальній влас-
ності відповідної територіальної громади, оскільки, відповідно до 
п. 2 ч. 1 ст. 105 БКУ надання субвенцій на виконання інвестицій-
них проектів ґрунтується на такому основному принципі, як 
принцип єдності. Тобто, розподіл коштів має забезпечити реалі-
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зацію системи національних цінностей і завдань інноваційного 
розвитку та сприяти зменшенню відмінностей в рівні життя насе-
лення різних регіонів країни [4]. Водночас відповідно до п. 2 та  
п. 7 ч. 2 ст. 105 БКУ субвенції на виконання інвестиційних про-
ектів надаються з державного бюджету місцевим бюджетам з 
урахуванням таких основних засад:  

- направленості субвенції виключно на створення, приріст чи 
оновлення основних фондів комунальної форми власності, 

- обґрунтування спроможності подальшого утримання за раху-
нок коштів місцевих бюджетів об’єктів комунальної власності [4].  

Тобто, будь-якої зміни форми власності об’єктів, на які були 
надані субвенції по реалізації інвестиційних проектів, цей норма-
тивно-правовий акт не передбачає. 

Крім цього, п. 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» встановлює, що майнові операції, які здійс-
нюються органами місцевого самоврядування з об’єктами права 
комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних ос-
нов місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршува-
ти умови надання послуг населенню [6]. Водночас відповідно до 
преамбули Фінансової угоди між Україною та Європейським ін-
вестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма 
для відновлення України»), операції (субпроекти) будуть зосере-
джені на відновленні і поліпшенні постачання комунальних пос-
луг (водопостачання та водовідведення, постачання електроене-
ргії, централізоване опалення), ремонті автомобільних шляхів і 
залізниць та реконструкції уражених мостів, ремонті та рестав-
рації пошкоджених громадських будівель (у тому числі адмініс-
тративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, пошто-
вих відділень та іншої соціальної інфраструктури) [7], тобто 
соціально значимих об’єктів, що забезпечують надання послуг 
населенню, з метою покращення надання таких послуг. Крім 
цього, згідно п. 8.02 (с)(vi) ст. 8 цієї Угоди позичальник негайно 
інформує Банк про будь-який намір з його боку стосовно відмо-
ви від права власності на будь-який істотний компонент проекту 
[7]. Це відповідає положенню преамбули Рамкової угоди між 
Україною та Європейським інвестиційним банком стосовно того, 
що субпроекти реалізовуватимуться на території позичальника 
центральними органами державної влади, його місцевими дер-
жавними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, 
а також державними та комунальними підприємствами, відмін-
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ними від приватних підприємств [2]. Отже, кінцевими бенефіці-
арами (одержувачами субвенції за місцевими бюджетами) мо-
жуть бути виключно підприємства державної та комунальної 
форми власності. Також варто зазначити, що згідно п. 4. Поряд-
ку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної креди-
тної програми для відновлення України, використання субвенції 
здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та догово-
рів, укладених у рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України [3]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Врахову-
ючи вищезазначене, на нашу думку, в Угоді про передачу коштів 
позики варто передбачити зобов’язання місцевої ради, наприклад 
таке: «до об’єкта комунальної власності на відновлення якого ви-
ділена субвенція (субпроект за Угодою), не буде надалі прийнято 
рішення щодо його відчуження, він не буде включений до пере-
ліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, 
та не буде переданий в управління іншим особам. У випадку реа-
лізації (здійснення) органом місцевого самоврядування від імені 
та в інтересах територіальних громад відповідно до закону пра-
вомочностей щодо володіння, користування та розпорядження 
об’єктами права комунальної власності, тобто за рішенням відпо-
відного органу місцевого самоврядування відчуження даного 
об’єкта комунальної власності, у т. ч. шляхом приватизації або 
передачею в управління іншим особам із зміною профілю чи ос-
новних засад використання об’єкта, даний орган місцевого само-
врядування зобов’язується повернути отриману субвенцію до 
державного бюджету протягом 30 діб з дати такого відчуження 
(передачі) об’єкта». 

Таке положення в Угоді про передачу коштів позики дозво-
лить певним чином убезпечити суспільні інтереси щодо цих 
об’єктів від можливих неправомірних дій та корупційних діянь з 
боку окремих чиновників, а також сприятиме їх подальшому ви-
користанню мешканцями певної територіальної громади для за-
доволення суспільних інтересів та потреб. Таким чином, реалі-
зуючи проекти Банку в Україні, необхідно мати на увазі 
зазначене правове обґрунтування певних положень угод та здійс-
нювати їх подальшу науково-правову експертизу для вирішення 
конкретних економіко-правових питань, що постають в процесі 
реалізації таких проектів. 
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