
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
(Мінстратегпром)

Н А К А З 

   Київ №

 Деякі питання діяльності Конкурсної комісії Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості України щодо відбору 
інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна 
підтримка 



 Відповідно до Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких 
надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.11.2013 № 835, пункту 8 Положення про Міністерство з питань 
стратегічних галузей промисловості України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.09.2020 № 819, та з метою забезпечення 
якісного відбору інвестиційних проектів для їх подальшої державної підтримки,

НАКАЗУЮ:

1. Конкурсній комісії Міністерства з питань стратегічних галузей 
промисловості України щодо відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких 
надається державна підтримка (далі – Комісія), склад якої затверджено наказом 
Мінстратегпрому від 25.01.2023 № 10, у своїй роботі керуватись Порядком 
відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна 
підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
13.11.2013 № 835 (далі – Порядок).

2. Комісії здійснювати оцінку інвестиційних проектів (документів), які 
надходять на розгляд до Мінстратегпрому, на предмет їх відповідності вимогам 
Порядку та державним політикам, які реалізуються Мінстратегпромом.

3. Встановити строки:
3.1. Подання суб’єктами інвестиційної діяльності заяв для участі у відборі – 

30 днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті Мінстратегпрому оголошення 
про проведення відбору;

3.2. Розгляду Управлінням інвестиційної політики та виставкової діяльності 
(далі – Управління) поданих матеріалів і прийняття рішення про допуск 
проектної (інвестиційної) пропозиції та/або інвестиційного проекту до участі у 
відборі або про відмову в такій участі – протягом 10 робочих днів з дати 
надходження заяви про участь у відборі;
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3.3. Формування Управлінням переліку інвестиційних проектів, допущених 
до участі у відборі, та оприлюднення його на офіційному веб-сайті 
Мінстратегпрому – протягом 10 робочих днів після закінчення кінцевого строку 
прийняття заяв про участь у відборі;

3.4. Підготовки Управлінням інформації про інвестиційні проекти із 
зазначенням обсягу державної підтримки для реалізації кожного інвестиційного 
проекту за встановленими у Порядку критеріями та подання її Комісії – протягом 
20 робочих днів з дати оприлюднення переліку, передбаченого підпунктом 3.3. 
пункту 3 цього Наказу;

3.5. Забезпечення Управлінням проведення засідань Комісії – протягом 
10 робочих днів після завершення підготовки інформації, передбаченої 
підпунктом 3.4. пункту 3 цього Наказу;

3.6. Розміщення інформації про результати відбору на офіційному веб-сайті 
Мінстратегпрому та надсилання разом з копією (копіями) протоколів засідань 
Комісії Управлінням – протягом 5 робочих днів після прийняття Комісією 
рішення. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра з питань європейської інтеграції Юрія ПЕТРОВСЬКОГО.

Міністр      Павло РЯБІКІН


