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Звіт  
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

наказу Міністерства фінансів України від 24 червня 2020 року № 322  

“Про затвердження Порядку проведення експертизи проектних 

пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і 

соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями”, зареєстрованого в Міністерстві  

юстиції України 13 липня 2020 року за № 651/34934 
 

Виконавець заходів з відстеження: Міністерство фінансів України 

(Департамент міжнародних фінансових проектів).  
 

Цілі прийняття акта  

Урегулювання Порядку проведення експертизи проектних пропозицій 

щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку 

України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (далі – 

Порядок). Мета – удосконалення та уніфікація підходів до виконання завдань 

Мінфіну й усіх задіяних у започаткуванні інвестиційних проектів 

економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 

міжнародними фінансовими організаціями (далі – проекти МФО), центральних 

органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) і потенційних бенефіціарів. Порядок 

сприяє забезпеченню якісної підготовки задіяними ЦОВВ і бенефіціарами 

проектних пропозицій, ретельному вибору бенефіціарів, спроможних 

забезпечувати обслуговування та повернення позик і впровадження проектів 

МФО. Результат – оптимізація витратної частини державного бюджету 

України, цільове і ефективне використання коштів позики, підвищення 

рентабельності проектів МФО. Порядок сприяє більш якісному і ефективному 

аналізу ще на етапі ініціювання проектів МФО, також знижується ймовірність 

участі у проектах МФО недостатньо спроможних учасників. Порядок не 

вимагає жодних додаткових витрат суб’єктів господарювання – 

заінтересованих учасників. 
 

Строк виконання заходів з відстеження:  липень 2021 року.  
 

Тип відстеження: повторне.   
 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.  

 Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювалось шляхом збору та аналізу пропозицій і зауважень від органів 

державної влади, суб’єктів господарювання, органів місцевого 

самоврядування, державних і комунальних підприємств, банків.  
 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних  
Під час повторного відстеження опрацьовано ряд звернень міністерств, 

місцевих органів самоврядування, державних підприємств, суб’єктів 
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господарювання, банків щодо доцільності підготовки спільних з різними МФО 

проектів економічного і соціального розвитку України. Опрацьовано 

тринадцять таких звернень за період від набрання чинності Порядком до 

червня 2021 року включно.   
 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

Значення кількісних та якісних показників було встановлено під час 

базового відстеження. 

Порядок не поширюється на сферу інтересів громадян. 
 

Кількість суб’єктів господарювання, які можуть підпадати під дію 

регулювання за умови, що вони виявлять бажання брати участь як 

бенефіціари у проектах МФО (станом на 01 червня 2021 року1) 

№ 
Категорія юридичних осіб за організаційно-

правовими формами господарювання 
Кількість 

1 Державне підприємство 3 701 

2 Казенне підприємство 31 

3 Комунальне підприємство 14 265 

4 
Органи державної влади, організації (установи, 

заклади) 
95 264 

 З них:  

5 Державна організація (установа, заклад) 10 463 

6 Комунальна організація (установа, заклад) 59 111 

 Всього (1 + 2 + 3 + 5 + 6) 87 571 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей  

Результативність реалізації Порядку визначається такими показниками: 

1. Інформування потенційних ініціаторів проектів МФО щодо їх 

відповідальності за подання повної і достовірної інформації. Порядок було 

оприлюднено на офіційному сайті Міністерства фінансів України для вільного 

доступу, тобто всі зацікавлені особи мають доступ до інформації. 

2. Кількість потенційних ініціаторів проектів МФО, яких може 

стосуватись виконання вимог акта. За період дії Порядку кількість зросла від 

87 137 до 87 571 (тобто менше ніж на 0,5 відсотка). 

                                           
1  За даними офіційного сайту Державної служби статистики України: 

https://ukrstat.org/uk/edrpoy/ukr/EDRPU_2021/ks_opfg/arh_ks_opfg_21.htm. 
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3. Кількість пакетів документів від потенційних ініціаторів проектів МФО 

на проведення експертизи проектних пропозицій – тринадцять. Загальна сума 

розглянутих потенційних проектів МФО становить 1 329,3 млн євро і 752 млн 

доларів США. 

4. Відсоток пакетів документів від потенційних ініціаторів проектів МФО, 

які одержали позитивний висновок, – 92,31 %. 

5. Відсоток пакетів документів від потенційних ініціаторів проектів МФО, 

які одержали позитивний висновок експертизи з першого разу, – 84,62 %. 

6. Кількість пакетів документів від потенційних ініціаторів проектів 

МФО, які одержали позитивний висновок експертизи з першого разу, – 11. 

Найбільш важливими і показовими результатами у цьому разі є пункти 5 і 

6. Вони дають можливість зробити висновок, що впровадження регуляторного 

акта досягло головної мети – потенційні ініціатори проектів МФО краще 

розуміють вимоги до експертизи проектних пропозицій і тому з першого разу 

подають до Мінфіну якісний пакет документів, необхідних для започаткування 

проекту МФО. 

  

 

В. о. Міністра фінансів України                                               Денис УЛЮТІН 

 


