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Щодо ДП "Національний фонд  
інвестицій України" 

 

Шановний пане Володимире! 

 

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України                 

від 21.04.2021 № 12928/0/2-21 Мінекономіки розглянуло пункт 7 Вашого запиту 

на отримання публічної інформації від 14.04.2021 щодо надання скан-копій 

подань, пояснювальних записок розробників та узгоджень відповідальних осіб     
і відомств до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2021 № 295          
"Про утворення державного підприємства "Національний фонд інвестицій 
України" та рішення про призначення Милованова Т. С. виконуючим обов'язки 
генерального директора ДП "Національний фонд інвестицій України" і надає 
скан-копії наступних матеріалів: 

1. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України "Про утворення державного підприємства 
"Національний фонд інвестицій України" (далі – проект постанови) – 

супровідний лист Мінекономіки від 31.03.2021 № 3211-03/19632-01 з додатками 
(проекти постанови та Статуту, пояснювальна записка, довідки acquis ЄС та про 
погодження проекту постанови) на 24 арк. в 1 прим.; 

2. Подання на розгляд Кабінету Міністрів України доопрацьованого 
проекту постанови – супровідний лист Мінекономіки від 31.03.2021            

№ 3211-03/19882-01 з додатками (проекти постанови та Статуту, лист 
Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції при 
Секретаріаті Кабінету Міністрів України) на 22 арк. в 1 прим.; 

3. Супровідний лист Мінекономіки від 01.04.2021 № 3211-03/20076-01                  

з додатками – листами та висновками Мінфіну від 01.04.2021                
№ 06050-06-5/10608, Мінцифри від 31.03.2021 № 1/04-4-3550 і Мін’юсту          
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від 01.04.2021 № 13956/7899-26-21/8.1.6 до проекту постанови              
на 22 арк. в 1 прим.; 

4. Супровідний лист Мінекономіки від 07.04.2021 № 3201-05/21231-01 до 
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення 
Милованова Т. С. виконуючим обов’язки генерального директора державного 
підприємства "Національний фонд інвестицій України" (далі – проект 
розпорядження) на 1 арк. в 1 прим. 

Оригінали документів, що є додатком до супровідного листа, подані          
на розгляд Кабінету Міністрів України у паперовій формі, у зв'язку з чим  
розпорядником зазначених документів є Кабінет Міністрів України.  

Водночас повідомляємо, що відповідно до пункту 5 § 33 та § 44 

Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 18.07.2007 № 950, проект акта Кабінету Міністрів, 
зокрема, з кадрових питань не потребує погодження заінтересованими 
органами, а також Мінфіном та Мінцифри, та не потребує проведення правової 
експертизи Мін’юстом.   

 

Додатки: на 69 арк. в 1 прим. 
 

З повагою 

  

 

Заступник Міністра 

розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України                             Світлана ПАНАІОТІДІ 
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