
Звіт  

про результати базового відстеження результативності  

положення про порядок та умови надання кредитів на реалізацію 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування 

 

1.Назва, вид регуляторного акта  

Положення про порядок та умови надання кредитів на реалізацію 

інвестиційних проектів інноваційного спрямування. 
 

2.Виконавець заходів щодо відстеження результативності 

регуляторного акта  

Заходи щодо відстеження результативності регуляторного акта 

здійснювало головне управління економіки облдержадміністрації.  
 

3. Цілі прийняття регуляторного акта  

Регуляторний акт прийнято з метою розробки прозорого механізму 

надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання, які реалізують або 

будуть реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, спрямовані на 

розвиток економіки області, а також визначення таких суб’єктів на 

конкурсних засадах. Передбачається, що фінансова підтримка проектів 

суб’єктів господарювання здійснюватиметься через Регіональний фонд 

підтримки підприємництва по Івано-Франківській області. 
 

4.Тип відстеження результативності регуляторного акта  

Базове відстеження результативності регуляторного акта.  
 

5.Строк виконання заходів з відстеження  

Базове відстеження з 01 січня по 01 червня 2011 року.  
 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, способи одержання даних та результатів відстеження  

Результативність регуляторного акта відстежувалася на основі 

припущення про необхідність забезпечення фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання, які реалізують або будуть реалізовувати інноваційні та 

інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток економіки області, за рахунок 

коштів обласного бюджету та розробки механізму надання такої допомоги 

через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській 

області. Для проведення базового відстеження використовувалися звіти 

Регіонального фонду підтримки підприємництва за попередній період. 
 

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Впровадження регуляторного акту дозволить встановити чіткий та 

прозорий механізм визначення на конкурсних засадах суб’єктів 

господарювання, які реалізують або будуть реалізовувати інвестиційні 

проекти інноваційного спрямування. 

Основними показниками результативності регуляторного акту 

вважатиметься:  



- кількість заявок, поданих суб’єктами малого підприємництва на 

отримання фінансово-кредитної допомоги, всього;  

- кількість виданих Регіональним фондом підтримки підприємництва 

кредитів суб’єктам малого підприємництва;  

- кількість заявок, поданих суб’єктами господарювання, які реалізу-

ють або будуть реалізовувати інноваційні та інвестиційні проекти, 

спрямовані на розвиток економіки області;  

- кількість виданих Регіональним фондом підтримки підприємництва 

кредитів суб’єктам господарювання, які реалізують або будуть реалізовувати 

інноваційні та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток економіки 

області;  

- кількість створених робочих місць в результаті реалізації інвестицій-

них проектів інноваційного спрямування;  

- обсяги надходжень податків та інших обов’язкових платежів до 

бюджетів різних рівнів в результаті реалізації інвестиційних проектів 

інноваційного спрямування. 

  

 

 

Начальник головного  

управління економіки        Олег Ткач 


