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Загальна інформація
У бюджеті на 2021 рік передбачено 500 млн гривень для підключення
закладів соціальної інфраструктури (закладів освіти, бібліотек, медичних
закладів, ЦНАПів, інших закладів) до широкосмугового інтернету з
використанням волоконно-оптичних технологій у рамках бюджетної
програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності
широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» (далі —
Інтернет-субвенція або Субвенція).

Проект Постанови Кабінету Міністрів, якою врегульовується порядок
надання та використання субвенції розміщений за посиланням.

Хто буде проводити закупівлі?

Закупівлі будуть проводити територіальні громади. Проведення закупівель
буде координуватись Міністерством цифрової трансформації як Головним
розпорядником коштів Субвенції.

Субвенція — це закупівля послуг з підключення до Інтернету. Перед
початком робіт оператор отримує аванс у розмірі 30% від суми закупівлі
та 70% по закінченню закупівлі.

Села та заклади соцінфраструктури, які необхідно
підключити

Фінансуватиметься підключення закладів соціальної інфраструктури
(закладів освіти, ЦНАПів, медичних закладів, бібліотек, місцевих пожежних
частин, тощо) виключно у селах, де відсутнє інтернет-покриття на базі
волоконно-оптичних технологій. Тобто, якщо станом на дату оголошення
імовірної закупівлі у селі присутнє покриття хоча б 1 оператора або
провайдера телекомунікацій, що надає послуги з використанням
волоконно-оптичних технологій, то проведення закупівлі для підключення
соцзакладу в такому селі неможливе.
У рамках одного лоту необхідно буде підключити всі заклади соціальної
інфраструктури в межах одного села.

https://thedigital.gov.ua/regulations/povidomlennya-pro-provedennya-publichnogo-gromadskogo-obgovorennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-deyaki-pitannya-nadannya-subvenciyi


Вимоги та критерії до операторів та провайдерів
телекомунікацій

1. Технології та архітектура побудови мережі
Фінансуватимуться виключно послуги з підключення до інтернету з
використанням волоконно-оптичних технологій. Застосування бездротових
рішень (у тому числі і радіомагістралей) забороняються.



2. Своєчасна та достовірна інформація, подана до НКРЗІ

Наявність відповіді на запити та звітності до НКРЗІ — умова участі у
закупівлях.

Окрім того, для участі у закупівлях необхідно перебувати у реєстрі НКРЗІ

3. 30 днів зі швидкістю 500 Мбіт/c — без абонплати, до кінця
2022 року 100 Мбіт/c без абонплати.

Для виключення випадків підключення закладів соцінфраструктури до
радіотехнологій 30 днів після підписання договору необхідно надавати
послугу з доступу до Інтернету зі швидкістю 500 Мбіт/с.

Відповідно до умов надання субвенції, надаються послуги без абонплати зі
швидкістю 100 Мбіт/с для кожного закладу соціальної інфраструктури до
31.12.2022. У такий спосіб ми виключимо випадки, коли десятки тисяч
гривень держава витратила на підключення, а в місцевому бюджеті відсутні
кошти для оплати абонентської плати.

Це не створить надмірного навантаження на мережу оператора, оскільки
заклади соціальної інфраструктури споживають невелику кількість трафіку і
тільки у певний час доби.

Розрахунок орієнтовної вартості підключення

Зрозуміло, що в кожному регіоні різні особливості ринку. Ми розуміємо, де
зосереджена найближча оптична інфраструктура операторів, тому в нас є
попередній розрахунок витрат, які понесе оператор при підключенні кожного
села.

Уряд не буде фінансувати повну вартість будівництва мережі. Для
розрахунку вартості послуги просимо зазначати мінімальні розміри
державного фінансування, щоб звести період повернення інвестицій до
прийнятного рівня.

https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2019&language=uk&fbclid=IwAR0erzgnkfP7dUQDOkwxDRB2X0a54gpFUhG60x2TTXUXQnNCe5ZouI9ZEXA


Наприклад: оператор оцінює вартість побудови мережі до школи у 100
тисяч гривень. За попередньою оцінкою, у селі мешкає 30 потенційних
абонентів, які можуть сплатити як за підключення, так і щомісячну
абонентську плату. Враховуючи всі капітальні та операційні витрати,
загальний період повернення інвестицій для оператора становить 6 років.
При цьому для оператора максимальний прийнятний період повернення
інвестицій — 4 роки. За розрахунками оператора, для того, щоб зменшити
цей період повернення інвестицій, необхідно близько 50 тисяч гривень
державного фінансування.

Пріоритетність підключення сіл

Бюджет буде розподілено по всіх громадах країни за пропорційним
принципом. Наша мета — підключити якомога більшу кількість сіл за
наявний бюджет. Для визначення пріоритетності ми враховуватимемо
соціальний ефект (населення, кількість шкіл, інших закладів
соцінфраструктури, учнів у школах).

Наразі ми здійснюємо збір попередніх заявок громад. Суми необхідного
фінансування у заявках ми будемо зіставляти з нашими попередніми
розрахунками по кожному населеному пункту та порівнювати з пропозиціями
учасників ринку, що були надані Мінцифрі у рамках Моніторингу цінових
пропозицій.

Наприклад: якщо в одному регіоні оператор готовий підключити село, де
проживає 500 людей за 30 тисяч гривень державного фінансування, а в
іншому регіоні село з таким самим населенням інший оператор буде готовий
підключити за 25 тисяч гривень державного фінансування, то менша
пропозиція матиме вищий пріоритет у загальнонаціональному масштабі.

Тобто найдорожчі заявки громад/пропозиції операторів матимуть найнижчий
пріоритет навіть у тому разі, коли такі пропозиції надходитимуть з різних
областей. Це є ефективним стримувальним фактором, який дозволить
забезпечити максимальну ефективність використання субвенції.



Враховуючи наведене, просимо зазначати мінімально можливі суми
необхідного фінансування у заявках.

ВАЖЛИВО: всі процедури відбуватимуться у рамках відкритих
тендерів. У разі перемоги в тендері оператор отримає 30% авансовий
платіж.  70% від суми оператор отримає після надання послуги.
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