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ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ 

ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ 

РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) 

 

 

РЕФОРМА ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
 

 Галузь регулюється Міністерством вугільної промисловості України (КВКВ 130).  

 Базовими є Кодекс України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР “Про надра”, Закон України 

вiд 21 травня 2009 року № 1392-VI “Про газ (метан) вугільних родовищ”. 

 Підземне видобування кам'яного вугілля (КВЕД 10.10.1) є єдиним видом діяльності класу 67 

за Національним Класифікатором України ДК 009:2005, на який сплачуватиметься 
найбільший серед усіх видів діяльності соціальний внесок за рахунок витрат на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 
 Видобування та агломерація торфу (КВЕД 10.10.1) є єдиним видом діяльності класу 61.    

 

РЕФОРМА ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ - СКЛАДОВІ ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗДІЛУ 

“МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ (ДО 

КІНЦЯ 2010 РОКУ) 

     - до 01.08.2010 року – законодавче забезпечення реформ – створення розширеної робочої 
групи з реформи вугільної галузі, у тому числі для поділу підприємств, за участю 

міжнародних експертів і представників комерційного сектору (встановлюючи  Міністерство 
енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за виконання 
заходів). 
      - до 01.09.2010 року – розробка на робочій групі технічних завдань для розробки 

законопроектів 
про: "Про державну підтримку підприємств вугільної промисловості", "Про приватизацію 

підприємств вугільної 
промисловості", "Про основи функціонування ринку вугільної продукції".  

      - до 15.09.2010 року - за підсумками розробки, ухвалення рішення про доцільність 
написання цих 

нормативних актів або внесення змін в існуючі акти.  

      - до 15.12.2010 року - підготовка законопроектів про: "Про державну підтримку 
підприємств вугільної промисловості", "Про приватизацію підприємств вугільної 
промисловості", "Про основи функцінування ринку вугільної продукції", або законопроектів, 
що вносять зміни до інших нормативних актів. 
      - до 15.12.2010 року - започаткування складання щорічного балансу попиту та пропозицій 

по вугіллю формування цін на вугільну продукцію на основі балансу попиту та пропозицій - 

оцінювання максимально можливого обсягу імпорту вугілля, виходячи із пропускної 
здатності інфраструктури (портові потужності, залізниці та ін.).  Баланс попиту та пропозиції 
буде затверджуватися Державною програмою економічного та соціального розвитку України 

на відповідний рік (встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України (КВКВ 130) відповідальним за виконання заходів).  
      - до 01.01.2011 року - зняття вимоги закуповувати енергетичне вугілля підприємствами 

державної теплової генерації тільки в ДП  "Вугілля України" шляхом скасування постанов 
Кабінету Мінстрів України від 2.04.2009 № 285 "Про особливості закупівлі вугілля 
кам'яного" та від 29.12.2009 №1416 "Про закупівлю енергетичного вугілля" (встановлюючи  
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за 
виконання заходів). 
      - постійно – лібералізація імпорту вугілля (встановлюючи  Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (КВКВ 120 і 121) відповідальним за виконання заходів).  
      - до 01.01.2011 року – демонополізація постачань гірничошахтного обладнання - 
підготовка змін в законодавчий акт, який забезпечує демонополізацію в сфері поставок 
гірничошахтного обладнання в частині участі у процедурах закупівлі вітчизняних та 
іноземних учасників на рівних умовах (встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за виконання заходів). 
      - до 01.11.2010 року – проведення моніторингу іноземних постачальників 
гірничошахтного обладнання та запрошення їх до участі у тендерах. 
 

– розподіл підприємств за категоріями та розробка програми приватизації; 
   поділ підприємств за рівнем їх виробничо-економічного потенціалу, з урахуванням обсягів 
видобутку, потужності, 
собівартості, наявності запасів вугілля, на: 
а) перспективні підприємства, що можуть бути привабливі приватним інвесторам для 
подальшої приватизації; 
б) потенційно перспективні підприємства, що можуть становити інвестиційний інтерес за 
умови створення особливих сприятливих умов; 
в) безперспективні підприємства, що переходять у режим консервації/ ліквідації. 
 

   - до 01.08.2010 року – утворення робочої групи за участі міжнародних експертів для поділу 
підприємств. 
    - до 20.08.2010 року – визначення критеріїв поділу підприємств за рівнем їх виробничо-

економічного потенціалу. 
    - до 20.09.2010 року – проведення аналізу фінансового стану вугледобувних підприємств.  
    - до 20.09.2010 року - проведення аналізу гірничо-виробничого стану вугледобувних 

підприємств. 
    - до 20.10.2010 року - визначення необхідних капіталовкладень по кожному з підприємств. 

  - до 20.09.2010 року - аналіз соціальних питань, що можуть мати вплив на економічний 

ефект виробництва. 
    - до 07.11.2010 року - формування переліків за рівнем їх виробничо-економічного 

потенціалу, з урахуванням обсягів видобутку, потужності, собівартості, наявності запасів 
вугілля: перспективні для приватизації; потенційно-перспективні та безперспективні 
(встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) 

відповідальним за виконання заходів). 
   - до 15.11.2010 року – розробка и погодження проекта галузевої програми приватизації 
(встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) 

відповідальним за виконання заходів). 
   - до 30.12.2010 року - затвердження галузевої програми (встановлюючи  Міністерство 

енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за виконання 
заходів). 

 

– підготовка підприємств до приватизації; 
    - до 15.08.2010 року – надання пропозицій щодо виведення вугледобувних підприємств з 
переліку обєктів права державної власності, що не підлягають приватизації (встановлюючи  

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за 
виконання заходів). 
  - до 29.08.2010 року - виведення вугледобувних підприємств з переліку обєктів права 
державної власності, що не підлягають приватизації шляхом прийняття проекту Закону 
України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної 
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власності, що не підлягають приватизації" (встановлюючи  Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за виконання заходів). 
   - до 10.08.2010 року – формування переліку об’єктів соціальної інфраструктури, що 
знаходяться на балансі вугледобувних підприємств, та визначення обсягу коштів на 
капітальний ремонт зазначених об’єктів для передачі їх з державної у комунальну власність 
місцевих органів влади (встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України (КВКВ 130) відповідальним за виконання заходів). 
   - до 01.07.2010 року – при формуванні державного бюджету на 2011 - 2012 роки 

передбачити кошти на повну передачу об'єктів соціальної інфраструктури у комунальну 
власність (встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

(КВКВ 130) відповідальним за виконання заходів). 
   - до 01.09.2010 року - розробка та погодження проекту постанови КМУ, що передбачає 
порядок залучення інвестицій у вугільну галузь шляхом приватно-державного партнерства 
(встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) 

відповідальним за виконання заходів). 
   - до 01.10.2010 року - Постанова КМУ "Про порядок організації інвестиційної діяльності 
щодо технічної модернізації та реконструкції підприємств вугільної галузі на засадах 
державно-приватного партнерства" (встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України (КВКВ 130) відповідальним за виконання заходів). 
   - до 01.10.2010 року - внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Постанови 

КМУ "Про порядок організації інвестиційної діяльності щодо технічної модернізації та 
реконструкції підприємств вугільної галузі на засадах державно-приватного партнерства" 

(встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) 

відповідальним за виконання заходів).  
   - до 15.11.2010 року - розробка и погодження проекта галузевої програми приватизації 
(встановлюючи  Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (КВКВ 130) 

відповідальним за виконання заходів).  
   - до 30.12.2010 року - затвердження галузевої програми Наказом Мінвуглепрому. 
 

– закриття безнадійно збиткових шахт; 

   - до 01.08.2010 року – завершення створення регіональних структур управління з ліквідації 
шахт - створення державних підприємств "Донвуглереструктуризація", 

"Луганськвуглереструктуризація", "Вуглеторфреструктуризація".  

   - до 30.08.2010 року - розрахунок необхідних обсягів фінансових ресурсів на 
реструктуризацію шахт в межах дотацій для вугільної галузі на 2010 рік 
   - до 30.11.2010 року - здійснити аналіз виконання робіт, передбачених проектами ліквідації 
- виділення фінансових ресурсів для закриття шахт (включно з прямими дотаціями 

збитковим шахтам, витратами на фізичне закриття шахт і соціальні виплати) у межах дотацій 

для галузі в 2010 р. і поступове скорочення розміру фінансування в міру виконання 
соціальних зобов'язань держави. 

   - до 20.09.2010 року - визначення критеріїв для складання переліку проектів ліквідації 
шахт, по яких завершення робіт доцільно у першочерговому порядку. 
   - до 30.10.2010 року - встановлення меж чисельності співробітників для шахт, що передані 
на ліквідацію – доведення межі чисельності до кожної шахти. 

   - до 05.10.2010 року - поділ проектів ліквідації шахт на основі виробленого механізму - за 
рівнем фактично виконаних робіт та економічним ефектом, отриманим у результаті 
завершення робіт, передбачених проектами ліквідації у повному обсязі. 
   - до 20.10.2010 року - складання переліку проектів ліквідації: завершення робіт доцільно у 
першочерговому порядку (до 10% від загального обсягу робіт); завершення робіт на 
найближчу перспективу (до 25% від загального обсягу робіт); завершення робіт потребує 
значних обсягів фінансування (понад 26% від загального обсягу робіт). 
      Щоквартально - здійснення моніторингу процесу закриття шахт. 
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– розробка програми заходів підвищення мобільності працівників, які вивільняють- 

ся; 

    - до 01.10.2010 року – надання інформації Міністерству соціальної політики України та 
Державній інспекції України з питань праці щодо переліку державних послуг (пільги, 

субсидії), що отримують шахтарі - розробка заходів для підвищення регіональної й 

міжрегіональної мобільності, наприклад, шляхом усунення обмежень на одержання 
державних послуг, що діють у рамках інституту реєстрації.  
    -  до 01.02.2011 року – внесення пропозицій Міністерству фінансів України щодо зміни 

механізму виділення державної підтримки.    

 

– розробка змін механізму державної підтримки для перенаправлення дотацій на пе- 

рекваліфікацію й адаптацію працівників, які вивільняються. 

    - перенесено до 15.03.2011 року – надання пропозицій до програми навчання та 
перекваліфікації працівників вугільної галузі, що вивільнюються. 
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