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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження Порядку проведення експертизи проектних 

пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і 

соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями» 
 

Мета: врегулювання порядку проведення експертизи проектних пропозицій щодо 

ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. 
 

1. Підстава розроблення акту 

Проект наказу розроблено відповідно до вимог підпункту 592 Положення про 

Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2014 року № 375, та абзацу четвертого пункту 6 Порядку підготовки, 

реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і 

соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 

2016 року № 70. 
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акту 

З метою проведення Мінфіном експертизи проектних пропозицій щодо 

ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що 

підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, необхідно визначити чіткий 

та прозорий порядок проведення такої експертизи та визначити форму проєктної 

пропозиції. 
 

3. Суть проєкту акту 

Міністерство фінансів України, відповідно до покладених на нього завдань, 

забезпечує проведення експертизи проєктних пропозицій щодо ініціювання 

інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 

міжнародними фінансовими організаціями. 

З метою забезпечення проведення експертизи проектних пропозицій Мінфіном 

підготовлено проект наказу «Про затвердження Порядку проведення експертизи 

проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і 

соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями». 

Проєкт акту визначає порядок проведення Мінфіном експертизи проєктних 

пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і соціального 

розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, перелік 

документів, які мають додаватися до проектної пропозиції, а також форму проектної 

пропозиції.  

 

4.  Правові аспекти 

До нормативно- правової бази у даній сфері правового регулювання належать такі 

нормативно-правові акти: 

- постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 «Про 

Положення про Міністерство фінансів України»; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 70 «Про порядок 

підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів 



  

економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями». 

 

41. Відповідність засадам реалізації органами виконавчої влади принципів 

державної політики цифрового розвитку 

Проєкт наказу відповідає засадам реалізації органами виконавчої влади принципів 

державної політики цифрового розвитку, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 січня 2019 року № 56 «Деякі питання цифрового розвитку». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та фінансових 

витрат державного чи місцевих бюджетів. 
 

6. Прогноз впливу 

Реалізація проєкту акту за предметом правового регулювання не матиме впливу на 

ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та 

навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин. 
 

61. Стратегічна екологічна оцінка 
Проєкт наказу не належить до документів державного планування, які відповідно 

до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» потребують здійснення 

стратегічної екологічної оцінки. 
 

7. Позиція заінтересованих сторін 

Реалізація проєкту акту не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) 

населення, об’єднаних спільними інтересами та суб’єктів господарювання. Наказ не 

стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів 

територіальних громад, соціально-трудової сфери, а також сфери наукової та науково-

технічної діяльності. 
 

8. Громадське обговорення 

Проєкт акту та аналіз його регуляторного впливу було оприлюднено на офіційному 

вебсайті Міністерства фінансів України.  
 

9. Позиція заінтересованих органів 

Проєкт акту потребує погодження з Державною регуляторною службою України. 
 

10. Правова експертиза 

Проєкт наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України. 
 

11. Запобігання дискримінації 

У проєкті наказу відсутні положення, які мають ознаки дискримінації. Проєкт 

наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи. 
 

11.1  Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Реалізація положень проекту наказу не 

впливатиме на представників обох статей. 
 

12. Запобігання корупції 

Проєкт акту не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення 

корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася. 



  
 

13. Прогноз результатів 

Результатом реалізації акту стане визначення процедури проведення експертизи 

проектних пропозицій щодо ініціювання інвестиційних проектів економічного і 

соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими 

організаціями. 

 

Міністр фінансів України      Оксана МАРКАРОВА 

 

 
«____» _____________2019 року 
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