
Звіт 

про результати періодичного відстеження результативності 

«Положення про порядок надання Регіональним фондом підтримки 
підприємництва по Івано-франківській області  

фінансово-кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва  

за рахунок коштів обласного бюджету»,  затвердженого рішенням  

обласної ради від 10.06.2011року № 169-6/2011 
 

1. Вид, дата і назва прийняття регуляторного акта 

Положення про порядок надання Регіональним фондом підтримки 
підприємництва по Івано-франківській області фінансово-кредитної допомоги 

суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, яке 

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

затвердження положень про порядок надання Регіональним фондом підтримки 
підприємництва фінансово-кредитної допомоги». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності дії 

регуляторного акта  

Заходи щодо відстеження результативності регуляторного акта 

здійснював департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури обласної державної адміністрації. 
 

3. Цілі прийняття регуляторного акта  

Регуляторний акт прийнято з метою забезпечення фінансово-кредитної 
підтримки суб’єктів малого підприємництва на пільгових умовах, а також 

реалізації державної політики підтримки підприємництва на регіональному 

рівні та ефективного використання коштів обласного й місцевих бюджетів, 

призначених на розвиток малого підприємництва. 
 

4. Терміни виконавця заходів з відстеження результативності  

Відстеження результативності розпорядження здійснено за період: 2015– 
2017 роки. 

 

5. Тип відстеження   

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта. 
 

6. Методи одержання результативності відстеження   

Періодичне відстеження регуляторного акта здійснюється шляхом 
опрацювання звітів про діяльність Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській області щодо надання фінансово-

кредитної допомоги суб’єктам малого підприємництва, які працюють в 

пріоритетних галузях економіки області  за рахунок коштів обласного бюджету. 
 

7. Дані, на основі яких відстежувалась результативність, та способи 

одержання даних   

Звіти про діяльність Регіонального фонду підтримки підприємництва по 
Івано-Франківській області за відповідні періоди. 



 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта   

Впродовж 2017 року за рахунок коштів обласного бюджету  

Регіональним фондом підтримки підприємництва профінансовано 9 бізнес-

проектів на суму 925,07 тис. грн. (в 2016 році – 10 проектів на суму 1211,23 

тис. грн., а в 2015 році – 9 бізнес-проектів на суму 1165,26 тис. грн.) За рахунок 
реалізації 9 інвестиційних проектів передбачено створення нових та збереження 

існуючих 95 робочих місць, у 2016 році – 110 робочих місць, а в 2015 році – 103 

робочих місця.  Надходження податків та інших обов’язкових платежів до 
бюджетів різних рівнів передбачено впродовж наступних 3-х років – 505,78 

тис. грн. (в 2016 році –  по 10 бізнес-проектах анонсовано 540,76 тис. грн., а в 

2015 році – по 9 бізнес-проектах – 857,03 тис. грн. надходжень до бюджетів 

усіх рівнів). 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей   

Прийняття зазначеного положення сприяло прозорості та ефективності 

використання коштів обласного бюджету, передбачених Регіональною 

програмою підтримки малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки 

для фінансування суб’єктів малого підприємництва, а також створенню нових 
робочих місць, підтриманню існуючих робочих місць, надходженню податків 

та інших обов’язкових платежів до бюджетів різних рівнів. 

Результати проведеного відстеження підтверджують ефективність дії 
Положення про порядок надання Регіональним фондом підтримки 

підприємництва по Івано-Франківській області фінансово-кредитної допомоги 

суб’єктам малого підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, яке 

затверджено рішенням обласної ради від  10.06.2011 року № 169-6/2011 «Про 
затвердження положень про порядок надання Регіональним фондом підтримки 

підприємництва фінансово-кредитної допомоги». Дію регуляторного акту 

доцільно продовжити з внесенням змін відповідно до чинного законодавства. 
  

 

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку, промисловості  

та інфраструктури 

обласної державної адміністрації                    Жанна Табанець 

 

 


