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Висновок 

Міністерства фінансів України 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про утворення державного підприємства 

«Національний фонд інвестицій України» 
 

Розробник проекту акта 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України. 
 

Суть проекту акта 

Проектом постанови на виконання Указу Президента України від 

19.03.2021 № 103/2021 «Про національний фонд інвестицій»: 

1) утворюється державне підприємство «Національний фонд інвестицій 

України» (далі – Підприємство); 

2) затверджується Статут державного підприємства «Національний фонд 

інвестицій України» (далі – Статут). 

Згідно з редакцією запропонованого Статуту: 

Підприємство є юридичною особою публічного права, заснованою на 

державній власності, функції з управління якою виконує Кабінет Міністрів 

України (далі – суб’єкт управління);  

предметом господарської діяльності Підприємства, зокрема, є: 

- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації 

інвестиційних проектів; 

- фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проектів; 

- залучення інвестицій; 

- управління об’єктами власності відповідно до закону; 

- утворення інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах; 

джерелами формування майна Підприємства, зокрема, є: 

- державне майно, передане Підприємству суб’єктом управління; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

- інші джерела, не заборонені законодавством; 

для забезпечення діяльності Підприємства за рахунок майна, переданого 

йому суб’єктом управління, та інших, не заборонених законодавством, джерел 

створюється статутний капітал Підприємства, який становить 

100,0 млн гривень; 

органами управління Підприємства є: 

- наглядова рада (5 осіб, з яких 3 є незалежними, а 2 – представниками 

держави); 

- генеральний директор. 
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1. Оцінка впливу на показники бюджетів 

Реалізація проекту акта може мати вплив на показники державного 

бюджету у поточному році (через необхідність формування (створення) 

статутного капіталу Підприємства у визначеному Статутом обсягу 

(100,0 млн грн) за рахунок майна та інших не заборонених законодавством 

джерел (включаючи й таке визначене у Статуті джерело формування майна, як 

капітальні вкладення і дотації з бюджету)). 
 

2. Вартісна величина впливу на показники бюджетів 

Розробником проекту акта не подано фінансово-економічних розрахунків 

(обґрунтування) реалізації проекту акта. 

При цьому згідно із Статутом Підприємства для забезпечення діяльності 

Підприємства за рахунок майна, переданого йому суб’єктом управління, та 

інших, не заборонених законодавством, джерел створюється статутний капітал 

Підприємства, який становить 100,0 млн. гривень. 
 

3. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у 

відповідному бюджетному періоді проекту акта у разі його прийняття 

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відсутні 

цільові видатки, що можуть бути спрямовані у вигляді капітальних вкладень і 

дотацій для формування майна Підприємства. 
 

4. Зауваження та пропозиції до проекту акта 

Згідно із Статутом Підприємства джерелами формування майна Підприємства, 

зокрема, є: 

державне майно, передане Підприємству суб’єктом управління; 

доходи від цінних паперів; 

кредити банків та інших кредиторів; 

капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 

інші джерела, не заборонені законодавством. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що в Законі України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» відсутні цільові видатки, що можуть 

бути спрямовані у вигляді капітальних вкладень і дотацій для формування 

майна Підприємства. 

З огляду на вказане, вважаємо, що формування майна Підприємства має 

здійснюватися в установленому законодавством порядку за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством.  

Окремо повідомляємо, що частиною четвертою статті 35 Бюджетного 

кодексу України передбачено, що якщо бюджетний запит передбачає надання 

державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок державного 

бюджету в будь-якій формі, головні розпорядники бюджетних коштів додають 

до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань 

державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про 
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нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», або 

письмово повідомляють про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову 

державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та 

нормативно-правові акти, якими встановлено відповідні умови для звільнення. 
 

5. Узагальнений висновок 

Проект акта погоджується із зауваженнями. 

 

 

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО 
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