
Звіт  

про результати періодичного 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 

«Положення про порядок та умови надання кредитів на реалізацію 
інвестиційних проектів інноваційного спрямування», яке затверджене 

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

6/2011. 
 

2. Виконавець заходів щодо відстеження регуляторного  акту 

Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації. 

 

3. Цілі прийняття акта 

Основна мета прийняття регуляторного акту - надання кредитів 
суб’єктам господарювання (фізичним та юридичним особам) на реалізацію 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування через Регіональний фонд 

підтримки підприємництва по Івано-Франківській області. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 

Відстеження проводилось за 2015-2017 роки. 

 
5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта.  

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Періодичне відстеження регуляторного акту проводилося на підставі 

опрацювання звітів про діяльність Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській області за 2015-2017 роки. 
 

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

вність, а також способи одержання даних: 

Оцінка результативності регуляторного акту проводилася шляхом 
аналізу основних показників діяльності Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській області.  

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 

регуляторного акту, були визначені такі показники результативності: 
- кількість виданих кредитів суб’єктам малого підприємництва на 

отримання фінансово-кредитної допомоги; 

- з них, кількість виданих кредитів суб’єктам господарювання, які 
реалізують або будуть реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, 

спрямовані на розвиток економіки області; 



- сума наданих кредитів суб’єктам малого підприємництва, всього, 

тис.грн.; 

- в тому числі, сума наданих кредитів суб’єктам господарювання, які 

реалізують або будуть реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, 
спрямовані на розвиток економіки області, тис.грн.; 

- 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 2015 2016 2017 

кількість виданих кредитів суб’єктам малого 

підприємництва на отримання фінансово-
кредитної допомоги 

9 10 9 

з них, кількість виданих кредитів 

суб’єктам господарювання, які 

реалізують або будуть реалізовувати 

інноваційні та інвестиційні проекти, 
спрямовані у виробничу сферу на 

розвиток економіки області 

7 5 6 

сума наданих кредитів суб’єктам малого 

підприємництва, всього, тис.грн. 
1165,26 1211,23 925,07 

в тому числі, сума наданих кредитів 

суб’єктам господарювання, які 
реалізують або будуть реалізовувати 

інноваційні та інвестиційні проекти, 

спрямовані у виробничу сферу на 

розвиток економіки області, тис.грн. 

924 670 569,64 

кількість створених робочих місць в 
результаті реалізації інвестиційних проектів  29 29 33 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Оцінка результативності реалізації регуляторного акту проводилася за 

підсумками 2015-2017 років. За цей час 29  суб’єктів малого підприємництва 

отримали фінансово-кредитну допомогу на суму 3301,56 тис. грн. На  
реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих у 

виробничу сферу на розвиток економіки області суб’єктам господарювання 

виділено 2163,64 тис. гривень. За 2015-2017 роки суб’єктами малого 
підприємництва проекти виключно інноваційного спрямування не 

подавалися для отримання фінансово-кредитної допомоги. 



Враховуючи результати проведеного аналізу, можна зробити 

висновок, що основна мета прийняття даного регуляторного акту досягнута 

частково. Проте, беручи до уваги те, що в області розроблена Програма 

розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області до 2020 року 
(затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 56-2/2015) та 

реалізується Регіональна програма підтримки малого та середнього 

підприємництва на 2017-2018 роки, де  передбачені кошти на фінансову 

підтримку суб’єктів господарювання, які реалізують або будуть 
реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток 

економіки області. Дію регуляторного акту доцільно продовжити з 

внесенням змін відповідно до чинного законодавства. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури 

обласної державної адміністрації                    Жанна Табанець 

 

 


