
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження Державної програми активізації 
розвитку економіки на 2013-2014 роки”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект  постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження 
Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» (далі – 
проект  постанови)  розроблено  Мінекономрозвитку  з  урахуванням  пропозицій 
центральних  органів  виконавчої  влади,  Національного  банку  України,  інших 
державних органів, наукових установ на виконання:

підпункту 1 пункту 9 протокольного рішення Кабінету Міністрів України 
від 14.11.2012 №88;

підпункту 1 пункту 2 протокольного рішення Кабінету Міністрів України 
від 24.12.2012 № 99;

підпункту 3 пункту 9 протокольного рішення Кабінету Міністрів України 
від 09.01.2013 № 2;

доручень  Прем’єр-міністра  України  від  26.12.2012  №51278/0/1-12,  від 
11.01.2013  № 1220/0/1-13,  від  14.01.2013  №  1646/1/1-13,  та  доручень  Кабінету 
Міністрів України від 04.12.2012 №46987/1/1-12,  від 07.12.2012 №48103/1/1-12, 
від  12.12.2012  №47568/1/1-12,  від  02.01.2013  №51278/3/1-12,  від  04.01.2013  
№ 581/0/1-13;

пункту  6  протоколу  наради  від  22  січня  2013  року  під  головуванням 
Прем’єр-міністра  України  М.  Я. Азарова  (доручення  від  25.01.2013  
№ 3639/0/1-13).

2. Мета і шляхи її досягнення
Державна  програма  активізації  розвитку  економіки  на  2013  –  2014  роки 

(далі - Програма), яку пропонується затвердити постановою Кабінету Міністрів 
України, розроблена з метою досягнення прискореного економічного зростання.

При  розробленні  Програми  проаналізовано  поточний  стан  національної 
економіки, встановлено основні проблеми, що стримують економічний розвиток, 
визначено пріоритетні напрями реалізації економічної політики, та складено план 
заходів, що повинно забезпечити виконання Програми.

Основні  напрями  економічної  політики,  що  передбачені  Програмою, 
включають:

• підвищення  конкурентоспроможності  економіки  як  запоруки 
економічного зростання;

• покращення інвестиційних умов;
• підтримку  національного  товаровиробника  та  реалізацію  політики 

імпортозаміщення;
• розвиток високотехнологічних перспективних секторів економіки; 



• структурні реформи у стратегічних секторах; 
• міжнародне співробітництво та розвиток  експортного потенціалу.

Важливим  завданням  Програми  є  початок  широкої  модернізації 
промисловості.  Для  цього  у  Програмі  пропонується,  зокрема,  створення 
державного банку розвитку,  як банку першого рівня.  Зазначений банк буде на 
поворотній основі забезпечувати фінансовими ресурсами комерційні банки, які, у 
свою  чергу,  будуть  видавати  довгострокові  кредити  на  виконання  проектів 
модернізації виробництва у реальному секторі економіки.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для розроблення проекту постанови є Конституція 
України і Закон України “Про Кабінет Міністрів України”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування  заходів  Програми  буде  здійснюватися  відповідно  до 
бюджетних призначень, визначених у Державному бюджеті України на 2013 рік.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект програми було розглянуто 29 січня 2013 року на зустрічі  Прем’єр-
міністра  України  М.  Я.  Азарова  з  членами  Ради  підприємців  при  Кабінеті 
Міністрів  України.  Після  проведення  низки  узгоджувальних  нарад  за  участі 
представників  Координаційного  центру  з  упровадження  економічних  реформ, 
представників Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Мінсоцполітики, 
Мінприроди,  МОНмолодьспорту,  МОЗ,  МЗС,  Міноборони,  Міненерговугілля, 
Мінрегіону, Мінфіну, Міністерства доходів і зборів, ДКА, Держпідприємництва, 
Агентства держмайна, Фонду державного майна, Національного банку України та 
інших  заінтересованих  органів  виконавчої  влади  та  зняття  ряду  неузгоджених 
позицій проект постанови направляється на погодження. 

6. Регіональний аспект

Проект  постанови  не  містить  відповідні  завдання  та  заходи  регіональної 
політики.

7. Запобігання корупції

У  проекті  постанови  відсутні  правила  і  процедури,  які  можуть  містити 
ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
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Для доведення до громадськості пріоритетних завдань розвитку економіки у 
2013-2014 роках, створення умов для формування позитивної громадської думки 
щодо  підтримки  дій  Уряду,  пілотну  версію  проекту  програми  розміщено  на 
Урядовому  порталі.  Водночас  на  узгоджувальних  нарадах  було  опрацьовано 
пропозиції Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови  не стосується регулювання питань соціально-трудової 
сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови  не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів
У  результаті  затвердження  проекту  постанови  буде  схвалено  Державну 

програму активізації економіки на 2013-2014 роки, послідовна реалізація завдань 
та заходів якої дасть можливість забезпечити прискорення розвитку пріоритетних 
галузей національної економіки, сприяти позитивним структурним зрушенням в 
економіці,  диверсифікації  та  зниженню  енергоємності  виробництва  з  метою 
досягнення  прискореного  економічного  зростання  та  підвищення  добробуту 
громадян України.

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України                              І. М. Прасолов

_____ _______________ 2013 р.
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