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Народному депутату України
Денисенку А. П.
Шановний Анатолію Петровичу!
У відповідь на Ваш запит від 14 травня 2018 року № 462/05-18 стосовно
створення Фонду розвитку інновацій Мінекономрозвитку разом із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади опрацювало зазначене питання та
повідомляє наступне.
Додатком №3 «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік»
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» передбачено
бюджетну програму за КПКВК 0411160 «Забезпечення функціонування Фонду
розвитку інновацій», розпорядником бюджетних коштів за якою визначено
Секретаріат Кабінету Міністрів України. Згідно з даною бюджетною програмою
загальний фонд видатків складає 50000,0 тис. грн., з яких видатки споживання
складають 4883,0 тис. грн., видатки розвитку складають 45117,0 тис. грн.
Станом на 30.05.2018 р. проведено ряд робочих зустрічей з представниками
Офісу реформ та отримано юридичні консультації щодо визначення організаційноправової форми та структури Фонду розвитку інновацій (Українського національного
стартап фонду).
Повідомляю, що наразі здійснюється розробка проектів актів, метою яких є
регулювання діяльності Фонду розвитку інновацій, зокрема, Положення про
державну установу «Фонд розвитку інновацій», Порядку проведення конкурсу серед
стартап проектів, які претендують на отримання грантів. Порядку використання
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коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення функціонування
Фонду розвитку інновацій тощо.
Проекти зазначених актів будуть направлені на погодження відповідним
компетентним центральним органам виконавчої влади.
Критеріями, за якими буде надаватися фінансова підтримка, є інноваційність
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стійкого
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комерційного успіху, надійність та перспективність української компанії у сфері
інновацій та хай-тек, що знаходиться на ранній стадії розвитку, наявність команди,
наявність бізнес-плану та фінансового плану, цільовий ринок, визначення часових
рамок розробки та реалізації технологічного проекту, масштабування. Усі компанії
повинні будуть надати презентації та пройдуть процедуру оцінки і відбору на основі
загальноприйнятих стандартів венчурного інвестування.
На виконання рішень першого засідання Ради з розвитку інновацій, яке
відбулося 14.03.2018, МОН було підготовлено та направлено координатору Ради з
розвитку інновацій - Міністру Кабінету Міністрів України Саєнку О. С. пропозиції,
зокрема, і щодо питання створення та функціонування Фонду розвитку інновацій, а
саме, взяти за основу при формуванні пріоритетів діяльності Українського
національного стартап фонду (Фонду розвитку інновацій) перелік середньострокових
пріоритетних
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затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1056.
Окрім того, було зазначено, що з метою оцінки як економічної привабливості
проектів, які подаватимуться на конкурс Українського національного стартап фонду
(Фонду розвитку інновацій), так і технічної можливості їх реалізації необхідно
визначити механізм залучення науковців зі світовим ім’ям або членів Наукового
комітету Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій для
проведення технічної експертизи проектів, що претендуватимуть на фінансування за
рахунок коштів Фонду.
МОН висловило готовність надати допомогу у залученні визнаних у наукових
колах вчених, які зможуть на високому рівні проводити експертизу проектів, поданих
для фінансування за рахунок коштів Фонду підтримки інновацій.
З повагою
Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України
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