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Загальні питання сучасної науково�технічної та інноваційної політики

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 1, 2005

Відповідно до статті 9 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" 
( 1344�15 ) Кабінет Міністрів України п о ст а
н о в л я є:

1. Установити, що у 2004 році розгляд та
схвалення (затвердження) нових інновацій�
них проектів у технологічних парках здійс�
нюється в установленому порядку з ураху�
ванням таких особливостей:

1) технологічний парк подає до Націо�
нальної академії наук документи, передба�
чені пунктом 3 Положення про порядок роз�
гляду і реєстрації інвестиційних та інно�
ваційних проектів, що реалізуються за пріо�
ритетними напрямами діяльності техноло�
гічного парку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 грудня
1999 р. N 2311 ( 2311�99�п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2001 р.,
N 41, ст. 1860);

2) Національна академія наук протягом
30 днів розглядає подані документи, оцінює
науковий і науково�технологічний рівень
проекту та його відповідність пріоритетним
напрямам діяльності технопарку і надсилає
зазначені документи разом із схваленими на
засіданні Президії Національної академії на�

ук висновками до Комісії з організації діяль�
ності технологічних парків та інноваційних
структур інших типів (далі – Комісія);

3) голова Комісії доручає МОН разом з
іншими центральними органами виконавчої
влади розглянути надіслані Національною
академією наук документи;

4) рішення Комісії щодо реєстрації нових
інноваційних проектів у технологічних пар�
ках схвалюється на засіданні Кабінету
Міністрів України за поданням Віце�прем'єр�
міністра України, голови Комісії.

2. Внести до постанови Кабінету Мініст�
рів України від 17 грудня 1999 р. N 2311 
( 2311�99�п ) "Про нормативно�правові акти
щодо забезпечення реалізації Закону Ук�
раїни "Про спеціальний режим інвестиційної
та інноваційної діяльності технологічних
парків "Напівпровідникові технології і мате�
ріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка",
"Інститут електрозварювання імені Є.О. Па�
тона", "Інститут монокристалів" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 51, ст. 2534; 2001 р.,
N 41, ст. 1860; 2002 р., N 11, ст. 512) зміни, що
додаються.

Прем'єр�міністр України В. ЯНУКОВИЧ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 2004 р. N 501

Київ

Про порядок розгляду та схвалення (затвердження)
нових інноваційних проектів у технологічних парках

та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 грудня 1999 р. N 2311
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Законодавчі та методологічні основи

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 2004 р. N 501

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови 
Кабінету Міністрів України

від 17 грудня 1999 р. N 2311 (2311&99&п)

1. У постанові:
1) у назві, вступній частині постанови та

затверджених нею положеннях слова
"Напівпровідникові технології і матеріали,
оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інсти�
тут електрозварювання імені Є.О. Патона",
"Інститут монокристалів" виключити;

2) пункт 2 виключити.
2. У Положенні про порядок розгляду і

реєстрації інвестиційних та інноваційних
проектів, що реалізуються за пріоритетними
напрямами діяльності технологічного парку,
затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:
слова "надсилає їх на розгляд Комісії"

замінити словами "здійснює науково�
технічну експертизу поданого проекту";

доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі отримання позитивного висновку

експертизи МОН надсилає документи на по�
годження до Державної податкової

адміністрації, Держмитслужби, Мінеко�
номіки, Мінфіну та у разі потреби до інших
центральних органів виконавчої влади";

2) доповнити Положення після пункту 4
новими пунктами 5 і 6 такого змісту:

"5. Центральні органи виконавчої влади
розглядають інвестиційний або інно�
ваційний проект відповідно до критеріїв
відбору, затверджених Комісією, і подають до
МОН письмові висновки щодо погодження
цього проекту.

6. За результатами висновків централь�
них органів виконавчої влади та науково�
технічної експертизи МОН надсилає доку�
менти до Комісії".

У зв'язку з цим пункти 5�12 вважати
відповідно пунктами 7�14;

3) абзац перший пункту 7 викласти у
такій редакції:

"7. Комісія розглядає подані МОН доку�
менти та у 45�денний термін приймає рішен�
ня про реєстрацію або вмотивовану відмову в
реєстрації інвестиційного або інноваційного
проекту";

4) пункт 9 доповнити після абзацу чет�
вертого новим абзацом такого змісту:

"проект не відповідає критеріям відбору,
що затверджуються Комісією".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати аб�
зацом шостим.


