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Комітет Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
До законопроекту за реєстр. № 3763 від 01.07.2020

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні
2 вересня 2020 року (протокол № 53) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону України про внесення зміни до статті 18 «Прикінцеві
положення» Закону України «Про управління об’єктами державної власності»
щодо забезпечення додаткових економічних гарантій у зв’язку з поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, та встановленням карантину (реєстр. № 3763 від 01.07.2020), поданий
Кабінетом Міністрів України.
Законопроектом передбачається, зокрема, що акціонерне товариство
«Українська залізниця» сплачує дивіденди за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2019 році не пізніше 31 грудня 2020 року та на суму
таких коштів, сплачених до 31.12.2020 р., не нараховується пеня.
Як зазначено у пояснювальний записці до законопроекту, він не
спрямований на скасування сплати дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності у 2019 році, а передбачає лише відтермінування їх
сплати.
Згідно з частиною п’ятою статті 11 Закону України «Про управління
об’єктами державної власності» господарські товариства, у статутних
капіталах яких є корпоративні права держави, сплачують до державного
бюджету дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним,
нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій) у їх статутних
капіталах.
Таким чином, реалізація положень законопроекту не має вплинути на
виконання доходів державного бюджету в цілому за 2020 рік в частині сплати
дивідендів.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту не впливає у поточному та наступних
бюджетних періодах на збільшення витрат бюджету, при цьому забезпечить
надходження до загального фонду державного бюджету дивідендів (частини
чистого прибутку) у 2020 році в сумі 749,5 млн гривень, у зв’язку з чим Мінфін
не має зауважень у частині відповідності законопроекту вимогам бюджетного
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законодавства. Разом з тим, Мінфін вважає, що законопроект порушує вимоги
статті 6 Господарського кодексу України в частині вимоги щодо забезпечення
економічної багатоманітності та рівного захисту державою усіх суб’єктів
господарювання та частини другої статті 25 цього Кодексу, якою встановлено,
що органам державної влади забороняється приймати акти або вчиняти дії, що
визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої
форми власності або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів
господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.
За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення, що законопроект не
матиме прямого впливу на показники бюджетів. У разі прийняття відповідного
закону він може набирати чинності згідно із законодавством.
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