ПРОЄКТ

Вноситься народним депутатом України:
Камельчук Ю. О. (посвд. № 325)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реформування вугільної галузі

Цей Закон визначає комплекс соціально-економічних заходів,
спрямованих на вирішення питань заборгованості та забезпечення стабільного
розвитку вугледобувних підприємств в тому числі із залученням приватних
інвестицій, що належать до сфери управління Міністерства енергетики
України та господарських товариств, щодо яких Міністерство енергетики
України здійснює управління корпоративними правами держави та які
розташовані на підконтрольній українському Уряду території (далі – державні
вугледобувні підприємства).
Стаття 1. Заборгованість зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкових платежів
до Пенсійного фонду, страхових внесків на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності, на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття, які підлягають
списанню відповідно до Закону
1. Списанню підлягають не сплачені на день набрання чинності цим
Законом суми заборгованості (у тому числі встановлені судовими рішеннями
та реструктуризовані) з таких платежів:
1) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;
2) страхові
страхування;

внески

на

загальнообов’язкове

державне

пенсійне

3) єдиний внесок на загальнообов’язкове
страхування (далі – єдиний внесок);

державне

соціальне

4) відшкодування витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на
пільгових умовах, наукових пенсій;
5) страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
6) страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття;

7) накладені (нараховані) суми штрафів та пені за несвоєчасну сплату
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, на загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
на
випадок
безробіття,
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, єдиного внеску, а також суми
штрафів та пені, які підлягають нарахуванню на день набрання чинності цим
Законом та у зв’язку зі списанням заборгованості відповідно до цього Закону.
2. Списання заборгованості зі сплати єдиного внеску та обов’язкових
платежів до Пенсійного фонду України, зі сплати страхових внесків на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття,
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності, відповідно до цього Закону поширюється на державні
вугледобувні підприємства за переліком, затвердженим Міністерством
енергетики України.
Стаття 2. Механізм списання заборгованості зі сплати єдиного внеску
та обов’язкових платежів до Пенсійного фонду
1. Територіальні органи Державної податкової служби України та
Пенсійного фонду України визначають суму заборгованості, яка підлягає
списанню, за даними карток особових рахунків платників.
2. Територіальні органи Державної податкової служби України та
Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів з дня набрання
чинності цим Законом проводять звіряння з державними вугледобувними
підприємствами сум заборгованості, результати яких оформлюються актами.
3. Списання сум заборгованості здійснюється протягом шести місяців з
дня набрання чинності цим Законом в порядку, затвердженому Державною
податковою службою України та Пенсійним фондом України.
4. Суми списаної заборгованості відображаються в картках особових
рахунків платників із зазначенням дати прийняття рішення про списання. Такі
операції відображаються у звітності окремим рядком.
5. Державна податкова служба України подає Пенсійному фонду
України та фондам соціального страхування інформацію про суми
заборгованості зі сплати єдиного внеску, суми штрафів та пені, списані
відповідно до вимог цього Закону.
6. Період, за який списано заборгованість зі сплати внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску
обліковується в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного
соціального страхування як період, за який сплачено страхові внески в
повному обсязі.

Стаття 3. Механізм списання заборгованості зі сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності
1. Фонд соціального страхування України протягом 30 календарних днів
з дня набрання чинності цим Законом проводить звіряння з державними
вугледобувними підприємствами сум заборгованості, результати якого
оформлюються актами.
2. Фондом соціального страхування України списання сум
заборгованості здійснюється протягом трьох місяців з дня набрання чинності
цим Законом.
Стаття 4. Механізм списання заборгованості зі сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття
1. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим
Законом проводить звіряння з державними вугледобувними підприємствами
сум заборгованості, результати якого оформлюються актами.
2. Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття списання сум заборгованості здійснюється протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) розділ XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної
Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами) доповнити
пунктом 149 такого змісту:
«149. Установити, що період, за який списано заборгованість, визначену
у статті 1 Закону України «Про реформування вугільної галузі», обліковується
в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено
страхові внески в повному обсязі.»;
2) розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст.11 із
наступними змінами) доповнити пунктом 919 такого змісту:
«919. Установити, що період, за який списано заборгованість, визначену
у статті 1 Закону України «Про реформування вугільної галузі», обліковується

в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального
страхування як період, за який сплачено страхові внески в повному обсязі.»;
3) У Законі України «Про особливості приватизації вугледобувних
підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст.66 із
наступними змінами):
абзац третій частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
«встановлення на строк до трьох років з моменту завершення
приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації
майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження,
мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств,
які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення
приватизації, а також мораторію щодо рішень про стягнення заборгованості за
електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу. Мораторій не
застосовується щодо рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги,
інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими
відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та
рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості
із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування до органів Пенсійного фонду України»;
доповнити частину першу статті 4 абзацом такого змісту:
«відокремлені підрозділи вугледобувних підприємств як єдині майнові
комплекси»;
перший та другий абзац частини першої статті 6 викласти у такій
редакції:
«1. Орган, уповноважений управляти державним майном, здійснює
заходи з передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств та
проводить реорганізацію підприємств з метою підвищення їх інвестиційної
привабливості. Передприватизаційна підготовка здійснюється за рахунок
коштів вугледобувних підприємств, що приватизуються відповідно до цього
Закону та інших джерел, не заборонених законодавством.
Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств включає:
проведення інвентаризації;
упорядкування технічної, будівельної та дозвільної (окрім спеціальних
дозволів) документації щодо об'єкта приватизації;
виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом приватизації, у
натурі (на місцевості), упорядкування та оформлення землевпорядної
документації;
визначення заходів соціального захисту працівників»;
у статті 14:

у частині першій:
пункт «1)» викласти у такій редакції:
«1) у виробничій діяльності підприємства:
виконання програм технічного
впровадження прогресивних технологій;

переоснащення

виробництва,

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності
виробництва та технологічних циклів;
здійснення заходів щодо розвитку шахтного фонду в обсязі та строки,
що погоджуються сторонами;
забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і
нешкідливих технологій видобування вугілля;
дотримання основних вимог під час розробки родовищ корисних
копалин та переробки мінеральної сировини, визначених законодавством у
сфері користування надрами;
здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому
(небезпечному) впливу наслідків аварій на вугледобувному підприємстві і
стихійних явищ;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану
довкілля в межах гірничого відводу;
забезпечення виконання екологічних вимог у сфері проведення гірничих
робіт, інших вимог, передбачених законодавством про охорону
навколишнього природного середовища, та розв'язання екологічногідрогеологічних проблем, які виникають у процесі експлуатації
вугледобувних підприємств»;
абзац третій пункту «3)» доповнити словами «(у разі їх наявності)»;
абзац другий викласти у такій редакції:
«Строк дії зобов'язань, зазначених у договорі купівлі-продажу, крім
виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен
перевищувати трьох років»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Встановлення інших умов приватизації, ніж передбачені цим
Законом та Законом України «Про приватизацію державного і комунального
майна», під час приватизації вугледобувних підприємств допускається лише у
випадках приватизації цих підприємств з метою перепрофілювання їх
подальшої господарської діяльності».

4) Розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу України з
процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради, 2019 р., № 19, ст.74 із
наступними змінами) доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13. Положення цього Кодексу щодо провадження у справах про
банкрутство державних вугледобувних підприємств, які беруть участь у
процедурі погашення заборгованості на визначених Законом України «Про
реформування вугільної галузі», застосовується з урахуванням особливостей,
визначених Законом України «Про реформування вугільної галузі».
5) У частинах першій та другій статті 1 Закону України «Про
відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств»
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 22, ст. 258 із наступними
змінами) слова та цифри «1 січня 2022 року» замінити словами та цифрами «1
січня 2025 року».
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
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