Процедура надання
державної підтримки
для розробки та
реалізації інвестиційних
проектів
Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку
державно-приватного партнерства
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ВИДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
(Стаття 12-1 Закону України “Про інвестиційну діяльність”)
для розробки інвестиційного проекту

для реалізації інвестиційного проекту
фінансування
реалізації
інвестиційних
проектів за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів;

фінансування
за
рахунок
коштів
державного або місцевих бюджетів;
співфінансування інвестиційних проектів з
співфінансування з
місцевих бюджетів;

державного

та

державного та місцевих бюджетів;

надання державних і місцевих гарантій з
метою забезпечення виконання боргових
зобов'язань за запозиченнями суб'єкта
господарювання;

кредитування за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів;
повна або часткова
коштів державного
відсотків
за
господарювання для
проектів.

компенсація за рахунок
або місцевих бюджетів
кредитами
суб'єктів
реалізації інвестиційних

Процес отримання державної підтримки
на РОЗРОБКУ інвестиційного проекту
Розробка
Суб'єкт інвестиційної
діяльності
(громадяни і юридичні
особи України,
громадяни і юридичні
особи іноземних держав,
держава)
розробляє
проектну (інвестиційну)
пропозицію за формою
(наказ Мінекономрозвитку
№724 від 19.06.2012), із
дотриманням Методичних
рекомендацій (Наказ
Мінекономрозвитку від
03.11.2012 № 1279 ).

Експертиза і
оцінка
Оцінка економічної
ефективності проектної
пропозиції
здійснюється
Мінекономрозвитку
згідно з критеріями:
• чиста приведена
вартість;
• внутрішня норма
дохідності;
• дисконтований період
окупності;
• індекс прибутковості.
(Постанова КМУ від
18.07.2012 № 684 )

Реєстрація

Державна реєстрація
проектних пропозицій,
здійснюється
Мінекономрозвитку на
підставі позитивного
висновку оцінки їх
економічної ефективності
(стаття 12-2 Закону “Про
інвестиційну діяльність”,
постанова КМУ від
18.07.2012 №650)

Відбір і надання
державної
підтримки
Відбір проектних
пропозицій здійснює
Головний розпорядник
бюджетних коштів, якому
передбачені у
Державному бюджеті
видатки на державну
підтримку, у т.ч. на
розробку інвестиційного
проекту, відповідно до
установленого порядку їх
використання,
затвердженого Урядом
України.

Рішення щодо розробки інвестиційного проекту
приймається на підставі проектної (інвестиційної)
пропозиції. (стаття 2 Закону “Про інвестиційну
діяльність ”). Якщо інвестиційний проект передбачає
здійснення будівництва, то доцільно завдання на його
проектування складати за результатами розгляду
проектної (інвестиційної) пропозиції.

Моніторинг

На підставі поданих
суб'єктами інвестиційної
діяльності відомостей
щодо наданої їм
державної підтримки і
даних Державного
реєстру
Мінекономрозвитку
забезпечує здійснення
моніторингу та аналізу
ефективності
використання державної
підтримки інвестиційної
діяльності (стаття 12-1
Закону України “Про
інвестиційну діяльність”)

Процес отримання державної підтримки
на РЕАЛІЗАЦІЮ інвестиційного проекту
Розробка
Суб'єкт інвестиційної
діяльності
(громадяни і юридичні
особи України,
громадяни і юридичні
особи іноземних держав,
держава)
розробляє інвестиційний
проект за формою (наказ
Мінекономрозвитку №724
від 19.06.2012), із
дотриманням Методичних
рекомендацій (наказ
Мінекономрозвитку від
03.11.2012 № 1279 ).

Експертиза і
оцінка
І етап: Експертиза проекту
будівництва, що є складовою
інвестиційного проекту,
здійснюється у порядку,
встановленому Постановою КМУ
від 11.05.2011 № 560)
ІІ етап: 1) Державна експертиза
інвестиційних проектів
(постанова КМУ від 09.06.2011 №
701)
проводиться:
• МОВВ щодо регіональних
проектів
• ЦОВВ щодо галузевих проектів.
2) Оцінка економічної
ефективності здійснюється
Мінекономрозвитку згідно з
встановлених критеріїв
економічної ефективності:
• чиста приведена вартість;
• внутрішня норма дохідності;
• дисконтований період окупності;
• індекс прибутковості.
(постанова КМУ від 18.07.2012

№ 684 )

Реєстрація
Державна реєстрація
інвестиційних проектів
здійснюється
Мінекономрозвитку на
підставі позитивних
висновків оцінки їх
економічної ефективності
та у разі необхідності
висновків державної
експертизи та експертизи
проекту будівництва (ч.2
ст. 12-2 Закону “Про
інвестиційну діяльність”,
постанова КМУ від
18.07.2012 №650)

Відбір і надання
державної
підтримки
Відбір проектних
пропозицій здійснює
орган виконавчої
влади, визначений
КМУ
(Мінекономрозвитку
щодо державних
гарантій), або
головний розпорядник
бюджетних коштів
якому передбачені у
Державному бюджеті
видатки на державну
підтримку, відповідно
до порядку відбору,
затвердженого
постановою КМУ від
13.11.2013 №835

Затвердження
Затвердження проекту будівництва, який є складовою
інвестиційного проекту, здійснюється після
проведення державної експертизи інвестиційного
проекту (постанова КМУ від 11.05.2011 № 560) до
надання державної підтримки.

Моніторинг
На підставі поданих
суб'єктами інвестиційної
діяльності відомостей
щодо наданої їм
державної підтримки і
даних Державного
реєстру
Мінекономрозвитку
забезпечує здійснення
моніторингу та аналізу
ефективності
використання державної
підтримки інвестиційної
діяльності (стаття 12-1
Закону “Про
інвестиційну
діяльність”)

Схема оцінки, експертизи та реєстрації
інвестиційних проектів і пропозицій (з 15.01.2012)
Проектні пропозиції

Інвестиційні проекти

які претендують на державну
підтримку:

які претендують на
державну підтримку:

які претендують на державну
підтримку:

Кошти ДБ, МБ , Співфінансування з ДБ і
МБ

Місцеві гарантії, Відшкодування
відсоткової ставки за кредитами,
Кредитування за рахунок ДБ і МБ

Кошти ДБ, МБ,
Співфінансування з ДБ і МБ ,
Державні гарантії

подаються суб'єктами
інвестиційної діяльності

подаються суб'єктами
господарювання

подаються суб'єктами
інвестиційної діяльності

До МОВВ (проекти регіонального значення)
або ЦОВВ (проекти галузевого значення)
для проведення державної експертизи
інвестпроектів
До Мінекономрозвитку для проведення оцінки економічної ефективності
Державна реєстрація пропозицій та проектів, для розробки або реалізації яких може
бути надана державна підтримка
Умовні позначення:
ДБ – державний бюджет; МБ – місцеві бюджети; ЦОВВ - центральні органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері, якої стосується
інвестиційний проект; МОВВ – місцеві органи виконавчої влади (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації)

