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ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ДОВГІ ТА ДЕШЕВІ ГРОШІ? 

АБО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 

  

Анотація:  модернізація інфраструктури, базових та інших секторів економіки України 

та її адміністративно-територіальних одиниць, а значить капіталовкладення в обсягах, 

що перевищують норми економічного зносу (амортизації),   можлива шляхом як 

державних, у тому числі бюджетних, так і приватних інвестицій, або ж шляхом 

поєднання різних форм власності та організаційно-правових форм в позабюджетній 

формі.  Головною відмінністю капітальних інвестицій, у тому числі капітального 

будівництва, від фінансових, є їхня обов’язкова довгостроковість.    Іншою проблемою є 

те, що спільна інвестиційна діяльність суб’єктів різних форм власності
1
 та 

організаційно-правових форм може супроводжуватися виникненням корупційних ризиків, 

що можуть виникати у господарських та інших цивільно-правових відносинах між 

непов'язаними особами при здійсненні державної підтримки
2
, зокрема, наданням гарантій 

чи інших поручительств. 

 

Преамбула.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р затверджено  

план заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними 

фінансами.  Попри те, що сам факт наявності Стратегії є прогресивним, цей нормативно-

правовий акт містить декілька недоліків.  Першим з недоліків цього документу є його 

статус, оскільки розпорядження є актами Кабінету Міністрів України з організаційно-

розпорядчих та інших поточних питань, а акти з нормативних питань видаються у формі 

постанов.  Оскільки без урахування коштів Пенсійного фонду, через консолідовані 

бюджети перерозподіляється близько третини валового внутрішнього продукту України, 

кошти бюджетів є вкрай важливими, але не вичерпними складовими системи управління 

державними фінансами. А отже завдання і заходи Стратегії не повною мірою охоплюють 

потреби системи державних фінансів в регулюванні, що і є другим з недоліків.    

 

Концептуально стратегія розвитку системи управління державними фінансами повинна 

охоплювати не лише кошти консолідованих бюджетів, але й більш широко регулювати всі 

державні, чи то публічні кошти, визначення яким було вдало зроблено пунктом 4 частини 

першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI «Про здійснення 

                                                
1
  Попри те, що Закон України від 7 лютого 1991 року № 697-XII “Про власність” було скасовано 2007 року, 

у зв'язку з прийняттям Цивільного кодексу України, орієнтирні форми власності можна знаходити у 

Державному класифікаторі України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності", затвердженому Наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. 

№ 97, а орієнтирні форми організаційно-правових форм господарювання - у Державному класифікаторі 

України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання», затвердженому 

Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про 

затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до 

міждержавних стандартів, внесення зміни до наказу Держспоживстандарту України від 31 березня 2004 р. N 

59 та скасування нормативних документів» за N 97 від 28.05.2004 р.  
2
  Визначення пов’язаним особам надане статтею 14.1.159 Податкового кодексу України, 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних 

сторін», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України № 303 від 18.06.2001 р., пунктом 

16 статті 58 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI та іншими нормативно-

правовими актами.  
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державних закупівель», що вже втратив чинність.  Проте стратегія розвитку системи 

управління державними фінансами переважно охоплює лише кошти бюджетів,  кошти 

господарських товариств, підприємств та об'єднань підприємств, кошти установ чи 

організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами 

місцевого самоврядування та кошти, які надаються замовникам під гарантії Кабінету 

Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування за  кредитами,  позиками, які  надаються іноземними державами,  

банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування 

разом з іноземними  державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями.  

 

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами в розрізі її складових 

виглядає таким чином:  

 I)   податкова система; 

II)   середньострокове бюджетне прогнозування, середньострокове бюджетне планування, 

програмно-цільовий метод, стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних 

розпорядників бюджетних коштів; 

II)    управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом; 

IV)   квазіфіскальні операції; 

V)    система бухгалтерського обліку в державному секторі; 

VI)   система державних закупівель;  

VII)  державні інвестиції;  

VIII)  державний внутрішній фінансовий контроль;  

IX) незалежний зовнішній фінансовий контроль;  

 X)  протидія корупції;  

 XI)   доступ громадськості до інформації з питань бюджету. 

 

Зупинимось лише на одній складовій, що називається державні інвестиції.  Стратегія 

стверджує, що «метою розвитку цієї складової є використання державних інвестицій як 

стимулу зростання економіки, запобігання зменшенню витрат на реалізацію 

неефективних інвестиційних проектів, створення уніфікованої системи реєстрації та 

оцінки таких проектів» (витяг з державної стратегії). 

 

Державна інвестиційна політика.  

Отже державна інвестиційна політика складається з формування, забезпечення 

реалізації та самої реалізації.  Відповідно до абзацу другого пункту 1 Положення про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом 

Президента України від 31.05.2011 № 634/2011 «Про Міністерство економічного розвитку 

і торгівлі України», Мінекономрозвитку України входить до системи органів виконавчої 

влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 

формування та забезпечення реалізації державної … інвестиційної … політики». 

 

Відповідно до абзацу першого пункту 3 Положення про Державне агентство з інвестицій 

та управління національними проектами України, затвердженого Указом Президента 

України від 12 травня 2011 року N 583/2011, основними завданнями Держінвестпроекту 

України є «реалізація  державної  політики  у   сфері   інвестиційної діяльності та 

управління національними проектами…».  Хоча у початкових редакціях схеми організації 

та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента 

України, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами 

України було центральним органом виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України 
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– Міністра економічного розвитку і торгівлі України, насьогодні така координація 

відсутня.   

 

Крім законодавчих актів, зокрема, Закону України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI 

«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 

створення нових робочих місць», Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5402-VI «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму 

правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами», 

Закону України від  18 вересня 1991 року  N 1560-XII «Про інвестиційну діяльність», 

Закону України від 21 жовтня 2010 року N 2623-VI «Про підготовку та реалізацію 

інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», підходи до залучення інвестицій в 

економіку були визначені в Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-

2014 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 

187, відповідно до якої «одним із основних механізмів залучення інвестицій в економіку» 

…  є «стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, 

у тому числі шляхом спрямування коштів на здійснення видатків капітального характеру» 

(абзац сімнадцятий підрозділу постанови Кабінету Міністрів України № 187). 

 

Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки також передбачає: 

1) утворення державного банку розвитку з метою стимулювання та підтримки розвитку 

пріоритетних галузей економіки, реалізація інвестиційних та інноваційних проектів, 

залучення довгострокових зовнішніх інвестицій в національну економіку, хоча такий банк 

уже існує.  Адже ще Постановою від 3 червня 2013 року № 392 КМУ передав 

Міністерству фінансів України повноваження з управління корпоративними правами 

держави щодо публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та 

розвитку»);  

2) «визначення переліку пріоритетних галузей економіки для реалізації інвестиційних 

проектів, у яких передбачено надання державної підтримки відповідно до Закону України 

6 вересня 2012 року № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної діяльності у 

пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»; 

3) «відбір інвестиційних проектів» (коментар: Постановою КМУ від 3 червня 2013 р. № 

404 було затверджено Положення про Фінансово-кредитну раду з відбору проектів, для 

реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії; Порядок залучення у 2013 році 

коштів під державні гарантії головними розпорядниками бюджетних коштів для 

здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень та 

повернення таких коштів; Порядок використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для обслуговування та погашення зобов’язань за залученими під державні 

гарантії коштами для здійснення розпорядниками бюджетних коштів капітальних 

видатків»). 

 

У свою чергу стратегія розвитку системи управління державними фінансами визначила, 

що «одним із основних механізмів залучення інвестицій в економіку (згідно з підходами, 

визначеними в Державній програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, 

затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187, має 
стати система державної гарантійної підтримки кредитування інвестиційних 

проектів, що дасть змогу перейти від системи бюджетних капітальних інвестицій до 

системи відбору і фінансування економічно обґрунтованих проектів.  

 

Новий механізм державної підтримки сприятиме зміні підходів до надання державних 

гарантій за фінансовими зобов’язаннями для реалізації проектів і до здійснення державою 
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інвестицій (витяг з Розпорядження КМУ від 1 серпня 2013 р. № 774-р «Про Стратегію 

розвитку системи управління державними фінансами»). 

 

Пункт 26 статті 2 Бюджетного кодексу України 8 липня 2010 року N 2456-VI визначив, що 

інвестиційні проекти – «комплекс  заходів, визначених на основі  національної  системи  

цінностей  і  завдань інноваційного   розвитку  економіки  та  спрямованих  на  розвиток 

окремих  галузей,  секторів   економіки,   виробництв,   регіонів, виконання  яких  

здійснюється  з  використанням  коштів державного та/або  місцевих  бюджетів  чи  

шляхом  надання  державних  та/або місцевих гарантій».   Фактично, бюджетний кодекс 

України не надає інвестиційним проектам певних організаційно-правових форм, не 

обмежує їх бюджетом.   

 

Державний реєстр інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій 

ведеться відповідно до статті 12-2 Закону України від 18 вересня 1991 року N 1560-XII 

«Про інвестиційну діяльність», згідно Постанови КМУ від 13 листопада 2013 р. № 835 

«Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та 

інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна 

підтримка», Постанови КМУ від 18 липня 2012 р. № 650 про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) 

пропозицій.  Державна реєстрація інвестиційних проектів, для реалізації яких може 

надаватися державна підтримка, та проектних (інвестиційних) пропозицій, на основі яких 

готуються інвестиційні проекти, для розроблення яких може надаватися державна 

підтримка з видачею витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних 

(інвестиційних) пропозицій є адміністративною послугою, що надається суб'єктам 

господарювання та іншим юридичним особам.   

 

Витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) 

пропозицій дозволяє говорити про наступні види державної підтримки, необхідної для 

реалізації інвестиційного проекту: 

   6.1) державні гарантії з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за 

запозиченнями суб’єкта господарювання (стаття 18 БКУ визначила граничні обсяги 

державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій (коментар: Постановою 

КМУ від 3 червня 2013 р. № 404 було затверджено відповідні положення),  

   6.2) фінансування реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів державного 

бюджету, 

   6.3) співфінансування інвестиційного проекту з державного бюджету, 

   6.4) повна компенсація за рахунок державного бюджету відсотків за кредитом для 

реалізації інвестиційного проекту, 

   6.5) фінансування реалізації інвестиційного проекту за рахунок коштів державного 

бюджету. 
 

Проте витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) 

пропозицій для жодного з проектів не містить строків реалізації (початку і завершення 

реалізації) інвестиційного проекту для жодного інвестиційного проекту, включеного до 

реєстру.   

 

Аналізуючи потенціал інвестиційних проектів, потрібно мати на увазі ще принаймні дві 

інші складові системи управління державними фінансами:  

1) місцеві бюджети розвитку (регулюється статтею 71 Бюджетного кодексу України від 8 

липня 2010 року N 2456-VI), за рахунок яких робляться довгострокові капітальні 

інвестиції.   Наприклад, у Додатку  6 до рішення другого засідання двадцятої сесії 
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Полтавської обласної ради шостого скликання від 23.01.2014 р. наведено перелік об'єктів, 

видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку, подібно 

іншим регіональним бюджетам.  В інших регіонах, зокрема, у Києві, по кожному об'єкту 

відповідно до проектно-кошторисної документації в розрізі головного розпорядника 

коштів подається інформація щодо назв об'єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації, загального обсяг фінансування будівництва, відсотку завершеності 

будівництва об'єктів на майбутні роки, всього видатків на завершення будівництва 

об'єктів на майбутні роки та видатків на поточний рік.  Розділ VIII Стратегії розвитку 

системи управління державними фінансами, затвердженої Розпорядженням КМУ від 1 

серпня 2013 р. № 774-р, визначив, що «видатки розвитку необхідно спрямовувати на 

реалізацію інвестиційних проектів, які забезпечать максимальний економічний та 

соціальний ефект».  Таким чином, виходить, що бюджети розвитку місцевих бюджетів, 

що оприлюднюються у додатках до місцевих бюджетів, повинні частково або повністю 

стануть інвестиційними проектами.    Досить неоднозначним є те що Стратегія розвитку 

системи управління державними фінансами стверджує, що необхідно «перейти від 

системи бюджетних капітальних інвестицій до системи відбору і фінансування 

економічно обґрунтованих проектів».  Причиною є те, що саме в бюджетах розвитку 

сконцентровані ті так звані «довгі гроші» в місцевих бюджетах, що використовуються для 

розвитку  інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць.   

 

Станом на 2014-й рік у фінансовій діяльності організацій приватного сектору «довгі 

гроші» практично відсутні.  Наприклад, в інвестованому капіталі у фінансовій діяльності 

господарського товариства приватної форми власності власний та запозичений капітал 

розподілені в якихось пропорціях.  У той час, як власний капітал у фінансовій діяльності 

складається зі статутного капіталу та нерозподіленого прибутку, запозичений капітал у 

фінансовій діяльності складається з банківських кредитів, позик небанківських 

фінансових установ та облігацій підприємств відкритих та закритих випусків, виплати за 

якими забезпечуються гарантіями чи поручительствами третіх осіб, або ж іпотечною чи 

іншою майновою заставою.  Проте у запозиченому капіталі можуть існувати і 

незабезпечені фінансові зобов’язання.  У період між 2004-м та кризовим 2008-м роками 

норма доходу на запозичений капітал у гривневих облігаціях підприємств могла бути на 

рекордному рівні 11,5-12% річних.  Проте більшість цих інструментів не передбачають 

амортизацію «основої суми» чи то «тіла кредиту», а також містили положення як щодо 

прав емітентів достроково змінювати купонну ставку в односторонньому порядку, так і 

щодо прав кредиторів – власників облігацій достроково вимагати викупу облігацій.  

Станом на 2014-й рік, з огляду на економічну та політичну нестабільність, норма доходу 

на запозичений капітал значно виросла, вертикальні спреди понад облікову ставку НБУ 

залишаються вкрай високими.  Проте по суті облігації підприємств у більшості випадків 

залишаються так званими «квартальними грошима», під які досить часто потрібні майнові 

та немайнові забезпечення самих позичальників або третіх пов’язаних осіб.  Не дуже 

сильно в структурі запозиченого капіталу багатьох господарських товариств 

відрізняються і банківські кредити та позики небанківських фінансових установ, 

наприклад, венчурних фондів.  Крім того, практика надання гарантій
3
 чи поручительств за 

                                                
3
  Параграф 4 “гарантія” глави 49 “Забезпечення виконання зобов’язання” Цивільного кодексу 

України від 16 січня 2003 року N 435-IV містить статті 560-569. Чинне на сьогодні визначення 

державних гарантій надане у Порядку відображення операцій, пов'язаних з державним та 

гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні Державного бюджету, 

затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2004 року № 42: “державна 

гарантія – спосіб забезпечення повного або часткового виконання державою боргових 

зобов'язань суб'єкта господарювання – резидента України перед кредитором (позикодавцем)”.   
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фінансовими зобов’язаннями непов’язаних осіб багатьма експертами вважається 

корупційною.   

 

Загалом же гарантії є окремою складовою Стратегії розвитку системи управління 

державними фінансами, затвердженої Розпорядженням КМУ від 1 серпня 2013 р. № 774-р: 

V. Квазіфіскальні операції.  У частині 1 статті 17 Бюджетного кодексу України від 8 липня 

2010 року № 2456-VI  передбачено надання таких державних гарантій одноосібно 

Міністром фінансів, за дорученням Кабінету Міністрів України.  І хоча частиною 4 цієї ж 

статті заборонено надання гарантій, якщо джерелом повернення боргових зобов’язань 

передбачаються кошти Державного бюджету, адже державні гарантії збільшують 

прихований дефіцит державного бюджету, частина 7 цієї ж статті, по суті, вступає у 

протиріччя з такою забороною.  Частиною 14 статті 17 Бюджетного кодексу України від 8 

липня 2010 року № 2456-VI передбачено можливість відмови від стягнення 

заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), 

залученими державою або під державні (місцеві) гарантії, не тільки на підставі рішення 

суду не на користь держави, але й якщо її «стягнення в судовому порядку є неможливим 

або недоцільним».  При цьому не визначено суб’єкта такої відмови і критеріїв для 

прийняття відповідного рішення, хоча виписано, що Порядок списання такої 

заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України.  Частиною 1 статті 18 

Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI пропонується визначати 

граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій на кожний бюджетний період у 

рішеннях місцевих рад про місцевий бюджет.  Кабінет Міністрів України постановою від 

9 червня 2011 року № 611 затвердив Порядок та умов надання у 2011 році державних 

гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів 

господарювання, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, 

інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та 

реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки. 

 

 

Гарантії на зобов’язання – спекулятивний опціон на продаж.  

 

 
 

 

Функціонально гарантія, видана непов’язаній особі, схожа на виданий опціон на продаж 

зобов’язань непов’язаної особи, в якому премією є плата, отримана за надання такої 

гарантії:  
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 КЕКД І.І бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 14.01.2011 № 11, містить наступні доходи від 

операцій з кредитування та надання гарантій: 

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій. 

24110100 Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, 

залучених державою та/або під державні гарантії. 
 

Коли опціон є «при грошах», тобто коли настає випадок невиконання непов’язаною 

особою зобов’язання, за яким надавалася гарантія, потрібно провести поставку грошових 

коштів, асиметричну розміру отриманої премії.  А отже у будь-якому випадку, гарантія 

непов’язаній особі – це спекулятивна позиція, що не захеджована базовим активом, на 

відміну від гарантії особі, пов’язаній за формою власності. 

 

Код                 

     
Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих 

бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної 
класифікації видатків та кредитування бюджету): 

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду : 

180401 Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії 

Уряду                           0171         

  

 
Тож, допоки інвестиційні проекти в реальності не стали прийнятною формою 

спільного довгострокового капітального інвестування, чи варто бездумно руйнувати 

існуючу систему довгострокових капітальних інвестицій в місцевих бюджетах? 

 

2) національні проекти, щодо виконання яких відсутній профільний закон, але є 

підзаконні нормативно-правові акти у вигляді Постанови КМУ від 8 грудня 2010 р. № 

1255 «Про затвердження Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-

економічного та культурного розвитку (національні проекти)» та Постанови КМУ від 26 

листопада 2008 р. № 1027 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та 

реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 

міжнародними фінансовими організаціями».  Інколи складовими національних проектів є 

інвестиційні проекти, подібно тому, як цільові (державні, регіональні) програми 

виконуються в межах (загальнодержавних) бюджетних програм.   Стратегія розвитку 

системи управління державними фінансами визначила, що «проблемними залишаються 

питання відбору державних інвестиційних програм та інвестиційних проектів для 

фінансування, моніторингу їх виконання та неузгодженість зазначених програм і 
проектів з пріоритетами економічного розвитку держави». 

 

У той час як місцеві бюджети розвитку та національні проекти є пов’язаними з 

інвестиційними проектами, варто також пам’ятати про інші складові бюджетів, що ніяк з 

ними не пов'язані: державні та регіональні цільові програми, що виконуються в межах 

бюджетних програм та про угоди щодо регіонального розвитку та регіональні стратегії 
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розвитку, що частково фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального 

розвитку.   

 

Висновок:  Відсутність довгих дешевих грошей у приватному секторі економіки викликає 

сумніви щодо доцільності реалізації деяких положень Розпорядження КМУ від 1 серпня 

2013 р. № 774-р «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами», 

що пропонують  «перейти від системи бюджетних капітальних інвестицій до системи 

відбору і фінансування економічно обґрунтованих проектів. Новий механізм державної 

підтримки сприятиме зміні підходів до надання державних гарантій за фінансовими 

зобов’язаннями для реалізації проектів і до здійснення державою інвестицій».  По перше, 

місцеві бюджети розвитку продовжують залишатися одним з небагатьох видів так 

званих довгих дешевих грошей для будівництва об'єктів.  По друге , спільна інвестиційна 

діяльність суб’єктів різних форм власності та організаційно-правових форм може 

супроводжуватися корупційними ризиками, що можуть виникати у господарських та 

інших цивільно-правових відносинах між непов'язаними особами при здійсненні державної 

підтримки, зокрема, наданням гарантій, чи інших майнових поручительств.  Безумовно, 

необхідно створювати нові різноманітні форми державно-приватного партнерства, але 

при цьому немає потреби руйнувати бюджети розвитку.  

До речі, до Закону України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне 

партнерство» було прийнято низку потрібних нормативно-правових актів:  

- Постанова КМУ  від 09.02.2011 року № 81 «Про затвердження Порядку надання 

приватним партнером інформації державному партнеру при виконанні договору в 

рамках ДПП», 

- Постанова КМУ від 16.02.2011 року № 232 «Про затвердження Методики виявлення 

видів ризиків здійснення ДПП, їх оцінки та визначення форми управління ризиками»,  

- Постанова КМУ від 17.03.2011 року № 279 «Про порядок надання державної 

підтримки здійснення ДПП»,  

- Постанова КМУ від 11.04.2011 року № 384 «Деякі питання організації здійснення 

ДПП» (затверджено Порядок проведення аналізу ефективності здійснення ДПП та 

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера»:  

      - на виконання пункту 4 розроблено наказ Мінекономрозвитку від 16.08.2011 р. № 40 

«Про затвердження форми подачі пропозиції щодо здійснення ДПП».  

      - на виконання пункту 7 розроблено проект наказу Мінекономрозвитку «Про 

затвердження методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП».   

Лист Мінекономрозвитку від 29.08.2011 р. № 3903-21/11131-04.   
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Додаток 1.  Розділ VII Стратегії розвитку системи управління державними фінансами, 

затвердженого Розпорядженням КМУ від 1 серпня 2013 р. № 774-р, що називається 

розвиток системи управління державними інвестиціями, пропонує завдання як 

середньострокового, так і довгострокового характеру:  

Найменування 

заходу 

Відповідальн
і за 

виконання 

Строк 

виконан
ня 

Джерела 

фінансува
ння 

Очікувані 
результати 

Індикатори 

оцінки 

Перший етап - завдання середньострокового характеру 

1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державних інвестицій 

1. Затвердження 

порядку та критеріїв 

розподілу 

державних 

капітальних 

видатків 

Мінекономро

звитку 

листопад 

2013 

року 

передбаче

ні у 

державно

му 

бюджеті 

видатки на 

утримання 

відповідал

ьних за 

виконання 

ефективний 

розподіл 

державних 

капітальних 

видатків 

прийняття 

нормативно-

правового 

акта 

2. Забезпечення 

оптимізації 

напрямів здійснення 

державних 

інвестицій з 

урахуванням 

державних та 

регіональних 

програм розвитку 

галузей та 

територій, в тому 

числі із залученням 

приватного капіталу 

до фінансування 

окремих 

інвестиційних 

проектів 

Мінекономро

звитку 
2014 рік 

передбаче

ні у 

державно

му 

бюджеті 

видатки на 

утримання 

відповідал

ьних за 

виконання 

ефективний 

розподіл 

державних 

інвестицій 

прийняття 

нормативно-

правового 

акта 

3. Створення 

ефективної системи 

оцінки 

інвестиційних 

проектів під час 

здійснення їх 

відбору 

-“- -“- -“- 

методичне 

забезпечення 

процедури 

оцінювання 

інвестиційних 

проектів/пропо

зицій для 

подальшого 

відбору для 

-“- 
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Найменування 

заходу 

Відповідальн
і за 

виконання 

Строк 

виконан
ня 

Джерела 

фінансува
ння 

Очікувані 
результати 

Індикатори 

оцінки 

реалізації 

2. Забезпечення уніфікації підходів щодо реалізації проектів, які пов’язані з державними 

інвестиціями 

4. Розроблення 

уніфікованих 

підходів до 

ініціювання, 

підготовки та 

реалізації проектів, 

які пов’язані з 

державними 

інвестиціями 

Мінекономро

звитку інші 

заінтересован

і центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

2014 рік 

передбаче

ні у 

державно

му 

бюджеті 

видатки на 

утримання 

відповідал

ьних за 

виконання 

підвищення 

ефективності 

державних 

інвестицій 

розроблення 

відповідних 

методичних 

рекомендацій 

Другий етап - завдання довгострокового характеру 

2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та використання Державного 

реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій 

5. Удосконалення 

механізму 

бюджетного 

інвестування в 

результаті 

активізації 

діяльності ПАТ 

“Український банк 

реконструкції та 

розвитку” 

Мінекономро

звитку 
2017 рік 

передбаче

ні у 

державно

му 

бюджеті 

видатки на 

утримання 

відповідал

ьних за 

виконання 

підвищення 

ефективності 

державних 

інвестицій 

обсяги 

фінансування 

6. Переорієнтація 

державних 

інвестицій на 

соціальну 

інфраструктуру та 

інноваційні 

програми, 

виконання яких 

забезпечить перехід 

економіки до 

високотехнологічни

х і наукомістких 

виробництв і 

підвищення 

конкурентоспромож

-“- -“- -“- 

підвищення 

конкурентоспр

оможності 

вітчизняних 

підприємств на 

світовому 

ринку 

впровадження 

високо-

технологічних 

і 

наукомістких 

виробництв 
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Найменування 

заходу 

Відповідальн
і за 

виконання 

Строк 

виконан
ня 

Джерела 

фінансува
ння 

Очікувані 
результати 

Індикатори 

оцінки 

ності вітчизняних 

підприємств на 

світовому ринку 

7. Наповнення 

Державного реєстру 

інвестиційних 

проектів та 

проектних 

(інвестиційних) 

пропозицій 

-“- -“- -“- 

ефективний 

розподіл 

державних 

інвестицій 

кількість 

проектів 

8. Здійснення 

відповідно до 

законодавства 

відбору 

зареєстрованих 

проектних 

(інвестиційних) 

пропозицій, для 

розроблення або 

реалізації яких 

надається державна 

підтримка 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів, Рада 

міністрів 

Автономної 

Республіки 

Крим, 

обласні, 

Київська та 

Севастопольс

ька міські 

держадмініст

рації 

-“- -“- -“- -“- 
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Додаток 2. План заходів з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки (витяг стосовно державних 

інвестицій). 

 

У тому числі 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Очікувані 
результати 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Прогнозний 
обсяг 

фінансуван-
ня, млн. 
гривень 

державний 
бюджет (2013 
- затверджено, 

2014 - 
прогноз) 

місцеві 
бюджети 

кредити 
міжнарод-

них 
фінансових  
організацій 

інші джерела, в 
тому числі 
кошти, що 

залучаються під 
державні гарантії 

Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату 

8. 

Стимулювання 

реалізації 

інвестиційних 

проектів у 

пріоритетних 

галузях 

економіки, у 

тому числі 

шляхом 

спрямування 

коштів на 

здійснення 

видатків 

капітального 

характеру 

1) визначення 

переліку 

пріоритетних галузей 

економіки для 

реалізації 

інвестиційних 

проектів, у яких 

передбачено надання 

державної підтримки 

відповідно до Закону 

України “Про 

стимулювання 

інвестиційної 

діяльності у 

пріоритетних галузях 

економіки з метою 

створення нових 

робочих місць” 

підвищення 

ефективності 

стимулюючого 

впливу 

держави на 

розвиток 

реального 

сектору 

економіки 

Перший віце-прем’єр-

міністр України, 

Мінекономрозвитку, 

Міненерговугілля, 

Мінагрополітики, 

Мінінфраструктури, 

Міністерство промислової 

політики, 

Мінсоцполітики 

II 

квартал 

2013 

року 
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У тому числі 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Очікувані 
результати 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Прогнозний 
обсяг 

фінансуван-
ня, млн. 
гривень 

державний 
бюджет (2013 
- затверджено, 

2014 - 
прогноз) 

місцеві 
бюджети 

кредити 
міжнарод-

них 
фінансових  
організацій 

інші джерела, в 
тому числі 
кошти, що 

залучаються під 
державні гарантії 

  2) відбір 

інвестиційних 

проектів 

підвищення 

ефективності 

стимулюючого 

впливу 

держави на 

розвиток 

реального 

сектору 

економіки 

Перший віце-прем’єр-

міністр України, 

Мінекономрозвитку, 

Міненерговугілля, 

Мінагрополітики, 

Мінінфраструктури, 

Міністерство промислової 

політики 

2013 рік      

 3) здійснення 

капітальних видатків 

головними 

розпорядниками 

коштів державного 

бюджету, що 

спрямовуються на 

активізацію розвитку 

економіки 

підвищення 

ефективності 

стимулюючого 

впливу 

держави на 

розвиток 

економіки 

Перший віце-прем’єр-

міністр України, 

Мінекономрозвитку, 

міністерства, інші 

центральні органи 

виконавчої влади 

2013 рік 525 525    

Разом за 

завданням 

    525 525    

у тому числі:          
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У тому числі 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Очікувані 
результати 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Прогнозний 
обсяг 

фінансуван-
ня, млн. 
гривень 

державний 
бюджет (2013 
- затверджено, 

2014 - 
прогноз) 

місцеві 
бюджети 

кредити 
міжнарод-

них 
фінансових  
організацій 

інші джерела, в 
тому числі 
кошти, що 

залучаються під 
державні гарантії 

2013 рік     525 525    

1) розроблення, 
забезпечення 
внесення на розгляд 
Верховної Ради 
України та 
супроводження 
проекту Закону 
України “Про 
державний банк 
розвитку” 

IV 
квартал 

2013 року 

     9. Утворення 
державного 
банку розвитку 
з метою 
стимулювання 
та підтримки 
розвитку 
пріоритетних 
галузей 
економіки, 
реалізація 
інвестиційних 
та 
інноваційних 
проектів, 
залучення 
довгостроко-
вих зовнішніх 
інвестицій в 
національну 
економіку 

2) забезпечення 
функціонування 
державного банку 
розвитку 

сприяння 
підтримці 
структурних 
змін в економіці 
та розвитку 
банківської 
системи 

Перший віце-прем’єр-
міністр України 
Мінекономрозвитку 
Мінфін 
Мін’юст 
Національний банк 
(за згодою) 
НКЦПФР (за згодою) 
Нацкомфінпослуг 
(за згодою) 
Держпідприємництво 
Держінвестпроект 
Держінформнауки 

2014 рік 10000    10000 

Разом за 
завданням 

    
10000    10000 

у тому числі:          
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У тому числі 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Очікувані 
результати 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Прогнозний 
обсяг 

фінансуван-
ня, млн. 
гривень 

державний 
бюджет (2013 
- затверджено, 

2014 - 
прогноз) 

місцеві 
бюджети 

кредити 
міжнарод-

них 
фінансових  
організацій 

інші джерела, в 
тому числі 
кошти, що 

залучаються під 
державні гарантії 

          

 3) надання державної 
підтримки через 
механізм державних 
гарантій для 
реалізації проектів 
модернізації у 
гірничо-
металургійному 
комплексі 

збільшення 
обсягів 
виробництва 
продукції 
гірничо-
металургійног
о комплексу; 
розв’язання 
соціальних 
проблем 
окремих 
територій 

Перший віце-прем’єр-
міністр України 
Мінекономрозвитку 
Міністерство промислової 
політики 
Мінфін 
Міндоходів 
Мінсоцполітики  

2013-2014 
роки 

10000    10000 
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Додаток 3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО 

СТОСУЮТЬСЯ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 

Закони України 

Закон України від 21 жовтня 2010 року N 2623-VI «Про підготовку та реалізацію 

інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна». 

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».  

Закон України від 18 вересня 1991 року N 1560-XII «Про інвестиційну діяльність». 

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць». 

Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5402-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та 

посилення відповідальності у сфері поводження з відходами».  

Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5400-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг». 

Закон України від 4 липня 2012 року № 5043-VI «Про внесення змін до розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо реалізації проекту 

будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону». 

Закон України від 21 червня 2012 року  № 5018-VI «Про індустріальні парки» (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 216  «Про затвердження Порядку 

прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру 

індустріальних (промислових) парків»). 

Закон України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство». 

Закон України від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР «Про режим іноземного 

інвестування». 

Закон України від 10 вересня 1991 року N 1540а-XII «Про захист іноземних інвестицій на 

Україні». 

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5205-VI «Про стимулювання інвестиційної 

діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».  

Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5402-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та 

посилення відповідальності у сфері поводження з відходами». 

Закон України від 2 жовтня 2012 року № 5400-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг». 

Закон України від 4 липня 2012 року № 5043-VI «Про внесення змін до розділу XX 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо реалізації проекту 

будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону». 

Закон України від 21 червня 2012 року  № 5018-VI «Про індустріальні парки». 

Закон України від 21 жовтня 2010 року N 2623-VI «Про підготовку та реалізацію 

інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна». 

Закон України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство». 

Закон України від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР «Про режим іноземного 

інвестування». 

Закон України від  18 вересня 1991 року  N 1560-XII «Про інвестиційну діяльність». 

Закон України від 10 вересня 1991 року N 1540а-XII «Про захист іноземних інвестицій на 

Україні». 

 

 

Акти Президента України 
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Указ Президента України від 8 вересня 2010 року N 895/2010 «Про заходи щодо 

визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та 

культурного розвитку». 

Указ Президента України від 12 травня 2011 року № 583/2011 «Про Державне агентство з 

інвестицій та управління національними проектами України» {Із змінами, внесеними 

згідно з Указом Президента N 1078/2011 (1078/2011) від 29.11.2011}  

Указ Президента України від 22 березня 2012 року «Щодо прискорення реалізації 

національних проектів, визначення нових пріоритетів і розширення переліку національних 

проектів з урахуванням актуальних завдань із відновлення економічного зростання та 

модернізації економіки держави» 

Указ Президента України № 1078/2011 «Про внесення змін до деяких указів Президента 

України від 29.11.2011». 

Указ Президента України від 12.05.2011 № 583/2011 «Про Державне агентство з 

інвестицій та управління національними проектами України». 

Указ Президента України від 26.01.2011 № 370/2011 «Питання оптимізації системи 

центральних органів виконавчої влади». 

Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади».  

Указ Президента України від 08.09 2010 № 895/2010 «Про заходи щодо визначення і 

реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку».  

Указ Президента України від 26.01.2011 № 165/2011 «Про призначення В.Дем'янюка 

заступником Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними 

проектами України». 

Указ Президента України від 26.01.2011 № 164/2011 «Про призначення М.Стеблинського 

першим заступником Голови Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України». 

Указ Президента України від 23.12.2010 № 1176/2010 «Про призначення В.Каськіва 

Головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України». 

Розпорядження Президента України від 12.05.2011 № 182/2011-Рп «Про Робочу групу зі 

створення нових маршрутів постачання енергоресурсів через територію України з 

Азербайджанської Республіки». 

 

Акти Кабінету Міністрів України  

Постанова Кабінету Міністрів України України від 9 червня 2010 р. N 471  «Про 

утворення державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» (Статут 

Державної інноваційної фінансово-кредитної установи затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 червня 2000 р. N 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 8 серпня 2007 р. N 1007).  ДІФКУ володіла Українським банком реконструкції 

та розвитку (УБРР).  Кабінетом Міністрів України 17 червня 2009 року було схвалено 

надання державних гарантій за зобов’язаннями ДІФКУ.  Постановою, ухваленою на 

засіданні Кабінету Міністрів 3 червня 2013 року № 392, Уряд передав Міністерству 

фінансів повноваження з управління корпоративними правами держави щодо публічного 

акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (99,9945% якого 

належало Державній інвестиційній компанії).  Державному агентству з інвестицій та 

управління національними проектами доручено забезпечити передачу пакета акцій ПАТ 

«Український банк реконструкції та розвитку» Мінфіну в місячний термін). 

Постанова Кабінету Міністрів України України від 11 серпня 2010 р. N 735 «Деякі 

питання державного підприємства «Державна інвестиційна компанія» (від 3 серпня 2011 

р. N 868 )  
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Постанова Кабінету Міністрів України України від 3 серпня 2011 р. N 868 «Про внесення 

змін до Статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Постанова Кабінету Міністрів України України від 3 серпня 2011 р. № 847 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

надання державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах 

співфінансування» (скасовано Постановою КМУ від 31 жовтня 2012 р. № 1015, відповідно 

до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1255 «Про затвердження 

Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1027 «Про 

затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і 

соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями, затвердженим». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1256 «Про затвердження 

переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2011 р. N 999 «Про 

затвердження Положення про Державний реєстр національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 216 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до 

Реєстру індустріальних (промислових) парків. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2012 р. №1178 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 393 і від 25 квітня 2012 р. 

№ 347 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 вересня 2012 р. № 940». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1157 «Про внесення зміни 

до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 134». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. №1015 «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної 

підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах спів фінансування»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. №1014 «Деякі питання 

підготовки до реалізації національного проекту «Технополіс» - створення інфраструктури 

інноваційного розвитку та високих технологій» і його складових». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2012 р. № 953 «Деякі питання 

підготовки до реалізації проекту «Село майбутнього» як складової національного проекту 

«Відроджене скотарство» - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. № 943 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з 

використанням сучасних GPS-технологій». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 940 Київ {Постанова 

втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1178 від 21.12.2012}  «Про надання у 2012 

році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів 

господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління 

Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, які 

здійснюють реалізацію національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 661 «Про внесення змін у 

додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1256». 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 134 «Про передачу в 2012 

році деяких бюджетних призначень Державному агентству з інвестицій та управління 

національними проектами та внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 8 грудня 2010 р. №1256». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1414 Київ {Постанова 

втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1015 від 31.10.2012}  «Про внесення змін 

до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання 

державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах 

співфінансування». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1356 «Про внесення змін 

до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених 

інноваційними технологіями та сучасним обладнанням». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1208 «Про внесення 

зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1256 {Із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 220 від 21.03.2012}» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1169 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2011 р. № 982 «Деякі питання 

реалізації проекту «Інфраструктурні об'єкти Київського регіону». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 847 Київ 2011 р. №847  {Постанова 

втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1015 від 31.10.2012} «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання 

державної підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах спів 

фінансування». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2011  № 694 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 

формування позитивного інвестиційного іміджу України від  15.06.2011». 

Постанова Кабінету Міністрів України від  15.06.2011  № 680 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо 

створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними 

технологіями та сучасним обладнанням». 

Постанова Кабінету Міністрів України від  15.06.2011  № 675 «Про внесення зміни до 

пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

державної підтримки реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному 

секторі економіки через механізм здешевлення кредитів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від  15.06.2011 № 674 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення розробки 

проектно-кошторисної документації, техніко-економічних обґрунтувань (їх невід'ємних 

складових) національних проектів, в тому числі шляхом формування статутних капіталів 

державних підприємств, відповідальних за реалізацію національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження 

Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 499 «Деякі питання 

реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - 

міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. №335 «Деякі питання 

підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. 

Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль" і будівництва інших інфраструктурних об'єктів 

Київського регіону». 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 330 {постанова втратила 

чинність на підставі Постанови КМУN 674 від 15.06.2011} «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення розроблення 

техніко-економічних обґрунтувань національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1256 «Про затвердження 

переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1255 «Про затвердження 

Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1130 «Про затвердження 

Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розроблення техніко-економічних обґрунтувань національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 650 «Про затвердження 

Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних 

(інвестиційних) пропозицій».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 684 «Про затвердження 

Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) 

пропозицій та інвестиційних проектів».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 384 «Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення 

державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та 

об’єктів або які належать Автономній Республіці Крим».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 232 «Про затвердження 

Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки 

та визначення форми управління ними».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. N 279 «Про затвердження 

Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства».  

від 18 грудня 2013 р. № 913  Деякі питання реалізації проекту соціально-економічного 

розвитку «Реалізація II етапу Національного проекту «Відкритий світ» у частині 

технічного забезпечення шкіл навчальним обладнанням». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 177 «Про внесення змін 

до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2013 р. № 66 «Про внесення змін до 

Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 216 «Про затвердження 

Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до 

Реєстру індустріальних (промислових) парків». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 640 «Деякі питання 

будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від вул. Столичне 

шосе до автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Київ – 

Бориспіль». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 540 «Про внесення змін у 

додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1256». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 853 «Про внесення змін 

до Порядку залучення у 2013 році коштів під державні гарантії головними 

розпорядниками бюджетних коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги 

встановлених бюджетних призначень та повернення таких коштів». 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 858 «Деякі питання 

реалізації проекту “Село майбутнього” як складової національного проекту «Відроджене 

скотарство” - розроблення та реалізація програми розвитку скотарства». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 888 «Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 335».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. № 897 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення 

статутного капіталу державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління 

національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів 

Київського регіону». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. № 938 «Деякі питання 

створення умов для залучення приватних інвестицій у рамках підготовки до проведення у 

2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 913 «Деякі питання 

реалізації проекту соціально-економічного розвитку «Реалізація II етапу Національного 

проекту «Відкритий світ» у частині технічного забезпечення шкіл навчальним 

обладнанням». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2012 р. №1178 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 393 і від 25 квітня 2012 р. 

№ 347 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України 

від 19 вересня 2012 р. № 940». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1157 «Про внесення зміни 

до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 134. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. №1015 «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної 

підтримки з метою реалізації національних проектів на умовах спів фінансування». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. №1014 «Деякі питання 

підготовки до реалізації національного проекту «Технополіс» - створення інфраструктури 

інноваційного розвитку та високих технологій» і його складових». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 р. №943 «Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів щодо створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з 

використанням сучасних GPS-технологій». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 661 «Про внесення змін у 

додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1256». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2012 р. № 134 «Про передачу в 2012 

році деяких бюджетних призначень Державному агентству з інвестицій та управління 

національними проектами та внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів 

України від 8 грудня 2010 р. №1256». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1208 «Про внесення 

зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1256 {Із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 220 від 21.03.2012}». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1169 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2011 р. № 999  «Про затвердження 

Положення про Державний реєстр національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2011 р. №982 «Деякі питання 

реалізації проекту «Інфраструктурні об'єкти Київського регіону» 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування 
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позитивного інвестиційного іміджу України від  15.06.2011  № 694 { Із змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ N 177  від 20.03.2013 }». 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки 

реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки через 

механізм здешевлення кредитів від 15.06.2011 № 675». 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для забезпечення розробки проектно-кошторисної 

документації, техніко-економічних обґрунтувань (їх невід'ємних складових) національних 

проектів, в тому числі шляхом формування статутних капіталів державних підприємств, 

відповідальних за реалізацію національних проектів від  15.06.2011 № 674». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 «Про затвердження 

Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 499 «Деякі питання 

реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. Київ - 

міжнародний аеропорт «Бориспіль». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 335 «Деякі питання 

підготовки до реалізації проекту організації залізничного пасажирського сполучення м. 

Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» і будівництва інших інфраструктурних об'єктів 

Київського регіону» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 499 від 

27.04.2011,  N 560 від 11.05.2011}. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1256 «Про затвердження 

переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  № 335 

від 28.03.2011,  № 1169 від 16.11.2011, № 1208 від 16.11.2011, № 134 від 20.02.2012, № 661 

від 11.07.2012, № 540 від 01.08.2013}. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1255 «Про затвердження 

Положення про проекти із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного 

розвитку (національні проекти)» {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1169 

від 16.11.2011, № 66 від14.01.2013}. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1130 «Про затвердження 

Порядку використання у 2010 році коштів, передбачених у державному бюджеті для 

розроблення техніко-економічних обґрунтувань національних проектів». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження 

Порядку державного фінансування капітального будівництва».  

Проект Постанови КМУ від _____________ 2013 р. № ____ «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з вибору інвесторів для реалізації національних проектів (їх 

складових)». 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2010 р. N 1778-р «Про 

призначення Пудрика В. Ю. генеральним директором державного підприємства 

«Державна інвестиційна компанія». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р «Про Стратегію 

розвитку системи управління державними фінансами» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. №920 «Про 

затвердження плану заходів з реалізації у 2012 році національного проекту «Нове життя» - 

нова якість охорони материнства та дитинства».  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 334-р 

Про затвердження плану заходів з реалізації у 2013 році національного проекту «Нове 

життя” - нова якість охорони материнства та дитинства». 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 583-р «Про внесення 

змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 2151 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. №701 «Деякі питання 

підготовки до реалізації національного проекту «Олімпійська надія-2022» - створення 

спортивно-туристичної інфраструктури». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України України від 8 серпня 2012 р. №695 «Деякі 

питання підготовки до реалізації національного проекту «Чисте місто» - система 

комплексів з переробки твердих побутових відходів». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. №603 «Деякі питання 

підготовки до реалізації національного проекту «LNG термінал» - морський термінал з 

приймання скрапленого природного газу». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1376 «Про 

затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування національного проекту 

«Доступне житло». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. №313 «Про організацію 

будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 166-р «Про внесення 

змін до плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного проекту 

"LNG термінал" - морський термінал з прийому скрапленого природного газу». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 2151-р «Про утворення 

Організаційного комітету з підготовки та супроводження заявки до Міжнародного 

олімпійського комітету про здобуття права на проведення в 2022 році зимових 

Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №2360 «Про 

затвердження плану першочергових заходів щодо підготовки і реалізації національного 

проекту «LNG термінал» - морський термінал з прийому скрапленого природного газу». 

 

Акти Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

Наказ Державного агентства України з управління Національними проектами від 

04.08.2008  N 61 «Про організацію підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інвестицій 

та інноваційної діяльності» (видавник: Державне агентство України з інвестицій та 

інновацій). 

Наказ Державного агентства України з управління Національними проектами від 

01.06.2012  № 118-07 «Інструкція з діловодства у Державному агентстві з інвестицій та 

управління національними проектами».  

Наказ Державного агенства з інвестицій та управління національними проектами №39/0/7-

14 від 7 травня 2014 року. Зведена номенклатура справ на 2012 рік в Державному 

агентстві з інвестицій та управління національними проектами України. Інструкція з 

діловодства у Державному агенстві з інвестицій та управління національними проектами 

України. 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами № 

41/0/7-14 від 15 травня 2014 року. 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами № 

28/0/7-14 від 26 березня 2014 року. 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України від 13.12.2013 №174-07. 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України від 30.09.2013 №129-07.  

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України від 24.05.2013 №079-07 Про затвердження інформаційної картки адміністративної 

послуги з включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних 

(промислових) парків. 
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Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України від 24.01.2013 №004-07 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і 

протидії корупції в апараті Державного агентства з інвестицій та управління 

національними проектами України на 2013 рік». 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України від 29.12.2012 №286-07 «Про затвердження форм звітності про стан використання 

бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті за  програмою "Заходи щодо 

створення єдиних регіональних оперативно-диспетчерських служб з використанням  

сучасних GPS-технологій 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України від 13.12.2012 №261-07 Про затвердження Плану діяльності Державного 

агентства з інвестицій та управління національними проектами  України з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2013 рік.  

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів та інших матеріальних носіїв,  які містять відомості, що становлять службову 

інформацію у Державному агентстві з інвестицій та управління   національними 

проектами України від 19.11.12 №222-07. 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами україни 

Про затвердження Стратегічного плану діяльності Державного агентства з інвестицій та 

управління національними  проектами України від 2 жовтня 2012 №193-07.  

Наказ Державного агентства з і нвестицій та управління національними проектами 

України Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у 

Державному агентстві з інвестицій та  управління національними проектами України від 

11 жовтня 2012 №197-07.  

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України «Про введення в дію зведеної номенклатури справ на 2012 рік в Державному 

агентстві з інвестицій та управління національними проектами України від 01.06.2012». 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України «Про затвердження інструкції з діловодства у Державному агенстві з інвестицій 

та управління національними проектами України від 01.06.2012». 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України «Про затвердження форм звітності про стан використання бюджетних коштів, 

передбачених у державному бюджеті за програмою "Заходи шодо створення мережі 

регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та 

сучасним обладнанням" від 18 травня 2012 року». 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України «Про затвердження плану діяльності Державного агентства з інвестицій та 

управління національними проектами України з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2012 рік від 22.03.2012  №35-07». 

Наказ Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України «Про затвердження деяких типових актів з питань організації діяльності 

регіональних центрів з інвестицій та розвиткувід 01.11.2011   №144». 

Наказ Державного Агентства з інвестицій та управління національними проектами 

України (Держінвестпроект) від  1  листопада 2011 р.  № 144 «Про затвердження деяких 

типових актів з питань організації діяльності регіональних центрів з інвестицій та 

розвитку». 

Проекти наказів (відповідно до Закону України 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»). 

«Про затвердження форм звернення, яке подається заявником до уповноваженого органу з 

метою отримання документів за принципом “єдиного вікна” та форми оперативного плану 

дій щодо підготовки та реалізації інвестиційного проекту». 
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«Про затвердження Порядку конкурсного відбору суб’єктів господарювання, що беруть 

участь у здійсненні заходів з реалізації таких проектів (їх складових) за рахунок власних 

та/або залучених коштів, для надання державної підтримки на умовах співфінансування, у 

тому числі шляхом надання кредитів, позик та інвестицій». 

«Про утворення Робочої групи з відбору та впровадження Національного проекту 

«Нове життя» - нова якість охорони материнства та дитинства».  

Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2012  № 724 «Про 

затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується 

інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка, 

Порядку розроблення та форми інвестиційного проекту, для реалізації якого може 

надаватися державна підтримка» 

 

 

Строк реалізації 

інвестиційного 

проекту 
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інвестиційного 

проекту 
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проекту, 
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інформація 
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фінансува
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обсяг 
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державної 

підтримки, 
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реалізації 

інвестиційно

го проекту почато

к 

реаліза

ції, рік 

Заверш

ення 

реалізац

ії, рік 
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-
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Інвестиційног
о проекту 

"Херсонський 

реабілітаційни

й центр – етап 

проекту 

"InterMedicalEc

oCity" – 
складова 

національного 

проекту "Місто                            

майбутнього" – 

формування 

стратегічного 

плану та 
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проектів 

розвитку 

міста" 

Державне 

підприємство 

"Інвест 

Україна" 

 

 (юридична 

адреса: вул. 

Цитадельна, 

7-А;                   

м. Київ, 

Україна, 

01015) 

Створення 

першої черги 

спеціалізован

ого 

реабілітаційн

ого центру 

для лікування 

пацієнтів з 

захворювання

м нервової 

системи, 

опорно-

рухового 

апарату, 

постраждали

м внаслідок 

травм, полі 

травм 

394 844 256 700 

Державні 

гарантії з 

метою 

забезпеченн

я виконання 

боргових 

зобов’язань 

за 

запозичення

ми суб’єкта 

господарюва

ння  
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