
Звіт 

 про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта 

«Положення про порядок та умови надання кредитів на реалізацію 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування», затвердженого 

рішенням обласної ради від 10.06.2011 року № 169-6/2011 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення Івано-Франківської обласної ради від 10.06.2011 року № 169-

6/2011 «Положення про порядок та умови надання кредитів на реалізацію 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування». 

 

2. Виконавець заходів щодо відстеження регуляторного  акту 

Департамент економіки облдержадміністрації. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Основною ціллю прийняття даного регуляторного акту є надання 

кредитів на реалізацію інвестиційних проектів інноваційного спрямування 

через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській 

області. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження проводилось в період з 11 червня по 31 грудня 2011 

року. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта.  

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Повторне відстеження регуляторного акту проводилося на підставі 

опрацювання звіту про діяльність Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській області за 2011 рік. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результати-

вність, а також способи одержання даних: 

Припущення щодо результативності регуляторного акту зроблені 

шляхом аналізу основних показників діяльності Регіонального фонду 

підтримки підприємництва по Івано-Франківській області за 2011 рік.  

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторного акту, були визначені такі показники результативності: 

- кількість поданих/виданих заявок суб’єктам малого підприємництва 

на отримання фінансово-кредитної допомоги; 

- кількість поданих/виданих заявок суб’єктам господарювання, які 

реалізують або будуть реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, 

спрямовані на розвиток економіки області; 



- кількість створених робочих місць в результаті реалізації 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування; 

-   обсяги надходжень податків та інших обов’язкових платежів до 

бюджетів різних рівнів в результаті реалізації інвестиційних проектів 

інноваційного спрямування. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

 

Показники результативності 2011 рік 

кількість поданих заявок суб’єктам малого підприємництва 

на отримання фінансово-кредитної допомоги 
36 

з них: кількість виданих кредитів суб’єктам малого 

підприємництва на отримання фінансово-кредитної 

допомоги 

7 

кількість поданих заявок суб’єктам господарювання, які 

реалізують або будуть реалізовувати інноваційні та 

інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток економіки 

області (із загальної кількості поданих заявок) 

1 

з них: кількість виданих кредитів суб’єктам 

господарювання, які реалізують або будуть 

реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, 

спрямовані на розвиток економіки області 

рекомендовано 

до фінансування 

кількість створених робочих місць в результаті реалізації 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування 

планові 

показники: 

нові роб. місця – 5; 

збережено роб. 

місць – 2
 

обсяги надходжень податків та інших обов’язкових 

платежів до бюджетів різних рівнів в результаті реалізації 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування 

планові 

показники: 

очікувані 

надходження до 

бюджетів різних 

рівнів – 19,38 

тис.грн. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Оцінка результативності реалізації регуляторного акту проводилася за 

підсумками 2011 року. Із 36 поданих суб’єктами малого підприємництва 

заявок на отримання фінансово-кредитної допомоги, профінансовано було 7 

заявок, або 19,4 відсотка. При цьому, один заявлений проект відповідно до 

підпункту 6.2. пункту 6 даного регуляторного акту мав ознаки інвестиційного 

проекту з інноваційним спрямуванням, а саме «Енергозберігаючі технології у 

виробництві метало-пластикових виробів, організація виробництва 

енергозберігаючих склопакетів». Останній був рекомендований до 

фінансування у 2011 році, проте гроші на його реалізацію не виділялися. 



Виходячи із зазначеного вище, а також беручи до уваги, що 

Програмою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 

2015 року, яка затверджена рішенням обласної ради від 05.06.2009 року 

№ 803-30/2009, щороку передбачено виділяти кошти на фінансову підтримку 

суб’єктів господарювання, які реалізують або будуть реалізовувати 

інноваційні та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток економіки 

області, результати дії регуляторного акту можна вважати позитивними. 

 

 

 

Директор департаменту економіки – 

заступник голови 

облдержадміністрації          Володимир Попович 

 


