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Шановний Максиме Віталійовичу !

Держінформнауки на виконання доручення Кабінету Міністрів України розглянув листа 
Громадської Ради від 29 грудня 2012 р. №13 щодо проблем нормативної бази і нормозастосуван-
ня в  інноваційній діяльності України та повідомляє.

На виконання доручення Президента України від 01.09.2011 р. №1-1/1957, доручень 
Прем’єр-міністра України від 1 липня 2010 р. №38719/1/1-10 та від 1 грудня 2010 р. №71125/0/1-
10 розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну 
діяльність» (далі – Законопроект). 

Законопроект спрямований на удосконалення термінологічної бази інноваційної діяльності 
та створення умов для зростання інноваційної активності суб’єктів господарювання через роз-
ширення видів фінансової підтримки інноваційної діяльності, залучення інвестицій в іннова-
ційну діяльність. 

На зазначені цілі спрямовано підготовлений проект Закону України щодо внесення змін до 
Податкового кодексу України. 

Ці законопроекти  направлені до МОНмолодьспорту для внесення їх в установленому по-
рядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

На виконання абзацу 3 пункту 1 Окремого доручення Прем’єр-міністра України від 
01.12.2010 № 71125/0/1-10 Держінформнауки розробило проект Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законів України з питань трансферу технологій», який 28.12.2011 листом № 
1/04-2-2256 подало до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту для внесення на розгляд 
Кабінету Міністрів України. 

Щодо стимулювання діяльності технопарків, то Держінформнауки вважає можливим ви-
рішити це питання шляхом внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим іннова-
ційної діяльності технологічних парків». Ці зміни будуть узгоджені з нормами Податкового ко-
дексу України. 

Безумовно, досвід діяльності Наукового парку «Київська політехніка» має бути врахова-
ним під час створення нових наукових парків на базі вищих навчальних закладів та наукових 
установ НАН України. На даний час партнерами Наукового парку «Київська політехніка» є 
більш як 30 підприємств і компаній, за участі яких виконуються майже 40 інноваційних проек-
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тів і науково-технічних робіт. Серед замовників: ТЕЦ № 6 «Київенерго», ВАТ «Арселор Міттал 
Кривий ріг», ВАТ «Мотор Січ», Державна адміністрація міста Луцька, НАК «Нафтогаз Украї-
ни» та багато інших.

Держінформнауки супроводжує виконання проекту «Розроблення високоефективної тех-
нології мікрофакельного спалювання палива в системі стабілізаторів полум’я й організація ви-
робництва пальникових пристроїв», який за держзамовленням виконувала Корпорація «Нау-
ковий парк “Київська політехніка”».

Стосовно виконання п. 1 статті 18 Закону України «Про наукові парки», то відповідно до 
Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» 
та постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 266 «Про затвердження По-
рядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних 
потреб і контролю за їх виконанням» робота по формуванню державного замовлення,  у тому 
числі і на науково-технічну продукцію для задоволення державних потреб,  покладена на Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі України. Держзамовлення формується Мінеконом-
розвитку разом  з  міністерствами,  іншими органами   державної  влади,  установами,  організа-
ціями за визначеними Кабінетом Міністрів України пріоритетними напрямами. Потенційні 
державні замовники щороку подають свої пропозиції щодо включення в державне замовлення 
поставки продукції для державних потреб безпосередньо до Мінекономрозвитку. 

Зважаючи на те, що Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст.ст. 
28 і 37) визначена координуюча роль центрального органу виконавчої влади у сфері наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в формуванні державного замовлення на науково-
технічну продукцію, Держінформнауки у 2010–2011 рр. неодноразово надавало на погодження 
до Мінекономрозвитку свої пропозиції щодо введення окремого порядку формування держав-
ного замовлення на науково-технічну продукцію, які було проігноровано.

Після реформування органів центральної виконавчої влади та згідно з затвердженим Ука-
зом Президента України від 11 квітня 2011 року № 437 Положенням про Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації України агентство наразі може вносити пропозиції з 
правового врегулювання питань діяльності суб’єктів господарювання лише через Міністра осві-
ти і науки. Пропозиції щодо формування окремого порядку формування державного замовлен-
ня на науково-технічну продукцію МОНмолодьспорту були відхилені.

З метою активізації інноваційних процесів у регіонах України обласними державними адмі-
ністраціями розроблено та затверджено регіональні інноваційні програми, якими визначено 
формування інноваційної моделі розвитку регіональної економіки, зокрема:

 Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області на 2011–2013 рр.;
 Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 р.;
 Дніпропетровська обласна регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2020 р.;
 Цільова економічна програма інноваційного розвитку Запорізької області на 2008–2012 рр.;
 Програма розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності Івано-Франківської області 
до 2015 р.;

 Регіональна цільова програма «Створення в Одеській області інноваційної інфраструктури 
на 2008–2012 рр.»;

 Програма науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004–
2006 рр. та на період до 2015 р.

Заходи щодо активізації інноваційної діяльності та формування  інноваційної інфраструк-
тури включено окремими розділами до Програми економічного і соціального розвитку Микола-
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ївської області на 2011–2014 рр. «Миколаївщина–2014», Стратегії економічного і соціального 
розвитку Миколаївської області на період до 2015 р.

Крім того, між Держінформнауки та Харківською обласною державною адміністрацією під-
писано угоду про співпрацю у сфері інновацій. Підписання угоди з Донецькою  обласною дер-
жавною адміністрацією заплановано на 24 лютого 2012 р. 

Ведеться робота з Львівською обласною державною адміністрацією щодо укладення угоди 
про співпрацю в інноваційній сфері.

Держінформнауки взяло участь у розробці проектів розпоряджень Кабінету Міністрів 
України:

 «Про схвалення Угоди щодо регіонального розвитку Донецької області між Кабінетом Міні-
стрів України та Донецькою обласною радою»;

 «Про схвалення Угоди щодо регіонального розвитку Дніпропетровської області між Кабіне-
том Міністрів України та Дніпропетровською обласною радою».

Наразі Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України опра-
цьовується питання щодо використання можливостей, які надає Україні участь у міжнародній 
програмі EUREKA, та здійснюються заходи щодо розробки проекту нормативно-правового 
акту про функціонування програми EUREKA в Україні. 

З повагою,
Перший заступник Голови Держінформнауки

Б.В. ГРИНЬОВ


