
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

"Про утворення державного підприємства  

"Національний фонд інвестицій України"  

(далі – проект постанови) 

 

1. Мета 

Створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних 

проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання 

конкурентоспроможності економіки України. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект постанови розроблено на виконання статті 1 Указу Президента 

України від 19.03.2021 № 103 "Про національний фонд інвестицій"  

та доручення Прем’єр-міністра України від 30.03.2021 № 13726/0/1-21.  

 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом постанови пропонується прийняти рішення про створення 

державного підприємства "Національний фонд інвестицій України"  

і затвердження його Статуту. 

 

4. Правові аспекти 

Цивільний кодекс України; 

Закон України "Про управління об’єктами державної власності"; 

Указ Президента України від 19.03.2021 № 103 "Про національний фонд 

інвестицій". 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування  

Реалізація проекту постанови не потребуватиме виділення коштів  

з державного бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 

функціонування і застосування української мови як державної, сфери наукової 

та науково-технічної діяльності. 

 

7. Оцінка відповідності 

Положення проекту постанови: 

не містять норм, що порушують права та свободи, гарантовані 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;  

не стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;  
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не впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок  

і чоловіків; 

не містять ризиків вчинення корупційних правопорушень  

та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

не створюють підстави для дискримінації. 

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна  

та громадська гендерно-правова експертизи не проводились. 

Проект постанови надіслано: 

листом від 30.03.2021 № 3211-03/19537-03 – до НАЗК для прийняття 

рішення щодо необхідності проведення антикорупційної експертизи 

(зареєстровано в НАЗК від 30.03.2021 № 03/19962/21); 

листом від 30.03.2021 № 3211-03/19523-03 – до Урядового офісу 

координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету 

Міністрів України.      

 

8. Прогноз результатів 

Реалізація проекту постанови матиме вплив на ринкове середовище, 

забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і 

держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 

територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення.  

Реалізація проекту постанови не матиме вплив на громадське здоров’я, 

покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; 

екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, 

рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення 

утвореними відходами. 
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Міністр розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України                                    Ігор ПЕТРАШКО 

_____   _______________2021 р. 
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