ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вимог до керівників державних
підприємств та членів виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі»
Чинна редакція нормативно-правового акту

Редакція з урахуванням пропозицій

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
…
Стаття
підприємства

73. Поняття

державного

унітарного

…
6. Органами
підприємства є:

Стаття
підприємства

73. Поняття

державного

унітарного

…
управління

державного

унітарного

керівник
підприємства,
який
призначається
(обирається) суб’єктом управління об’єктами державної
власності, що здійснює функції з управління
підприємством,
або
наглядовою
радою
такого
підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу,
який його призначив (обрав);

6. Органами
підприємства є:

управління

державного

унітарного

керівник
підприємства,
який
призначається
(обирається) з числа громадян України, які не мають
громадянства (підданства) іншої країни (інших країн)
та володіють державною мовою, суб’єктом управління
об’єктами державної власності, що здійснює функції з
управління підприємством, або наглядовою радою такого
підприємства (у разі її утворення) і є підзвітним органу,
який його призначив (обрав);

наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в
наглядова рада підприємства (у разі її утворення), яка в
межах компетенції, визначеної статутом підприємства та
межах компетенції, визначеної статутом підприємства та
законом, контролює і регулює діяльність керівника
законом, контролює і регулює діяльність керівника
підприємства.
підприємства.
…
…
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7. Законом можуть бути визначені особливості статусу
7. Законом можуть бути визначені особливості статусу
керівника державного унітарного підприємства, в тому керівника державного унітарного підприємства, в тому
числі встановлено підвищену відповідальність керівника за числі встановлено підвищену відповідальність керівника за
результати роботи підприємства. (речення відсутнє).
результати роботи підприємства. Особа, яка в порушення
статті 4 Конституції України має громадянство
(підданство) іншої країни (інших країн) не може
займати вищевказану посаду.
Стаття 74. Державне комерційне підприємство

Стаття 74. Державне комерційне підприємство

…

…

3. Статутний капітал державного комерційного
підприємства утворюється уповноваженим органом, до
сфери управління якого воно належить. Розмір статутного
капіталу
державного
комерційного
підприємства
встановлюється зазначеним уповноваженим органом.

3. Статутний капітал державного комерційного
підприємства утворюється уповноваженим органом, до
сфери управління якого воно належить. Розмір статутного
капіталу
державного
комерційного
підприємства
встановлюється зазначеним уповноваженим органом.

Статутний
капітал
державного
комерційного
Статутний
капітал
державного
комерційного
підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з
дня державної реєстрації такого підприємства.
дня державної реєстрації такого підприємства.
(частина відсутня)

4.
Керівником
державного
комерційного
підприємства може бути громадянин України, який не
має громадянства (підданства) іншої країни (інших
країн) та володіє державною мовою. Особа, яка в
порушення статті 4 Конституції України має
громадянство (підданство) іншої країни (інших країн)
не може займати вищевказану посаду.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ»

3

…

…

Стаття 11-2. Особливості управління державними
Стаття 11-2. Особливості управління державними
унітарними
підприємствами
та
господарськими унітарними
підприємствами
та
господарськими
товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 товариствами, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать державі
відсотків акцій (часток) належать державі
…

…

4. Керівникам державних унітарних підприємств та
членам колегіального виконавчого органу (особі, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
господарських товариств, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
заборонено поєднувати виконання посадових обов’язків
керівника або члена колегіального виконавчого органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу) державного підприємства або такого
господарського товариства з будь-якою підприємницькою
чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання
авторської винагороди, наукової та викладацької
діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності
наглядовою радою, а в разі відсутності наглядової ради відповідним суб’єктом управління об’єктами державної
власності (для державного унітарного підприємства) чи
загальними зборами товариства (для господарського
товариства).

4. Керівникам державних унітарних підприємств та
членам колегіального виконавчого органу (особі, яка
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)
господарських товариств, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
заборонено поєднувати виконання посадових обов’язків
керівника або члена колегіального виконавчого органу
(особи, яка здійснює повноваження одноосібного
виконавчого органу) державного підприємства або такого
господарського товариства з будь-якою підприємницькою
чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання
авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності
та/або випадків схвалення такої діяльності наглядовою
радою, а в разі відсутності наглядової ради - відповідним
суб’єктом управління об’єктами державної власності (для
державного унітарного підприємства) чи загальними
зборами товариства (для господарського товариства).

(Абзац відсутній)

Керівником державного унітарного підприємства
або членом колегіального виконавчого органу (особою,
яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого
органу) господарських товариств, у статутному капіталі
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать
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державі може бути громадянин України, який не має
громадянства (підданства) іншої країни (інших країн)
та володіє державною мовою.
Особа, яка в порушення статті 4 Конституції
України має громадянство (підданство) іншої країни
(інших країн) не може займати вищевказану посаду.

(Абзац відсутній)

…

…

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»

Стаття 7. Державні банки

Стаття 7. Державні банки

…

…

Виконавчим органом державного банку, що здійснює
поточне управління діяльністю державного банку, є
правління державного банку. Голова та члени правління
державного банку призначаються та звільняються з посади
наглядовою радою державного банку за пропозицією
комітету наглядової ради державного банку з питань
призначень та винагород посадовим особам. Кандидати на
посади голови та членів правління державного банку
визначаються на умовах конкурсного відбору у порядку,
встановленому наглядовою радою державного банку.
Повноваження правління державного банку визначаються
статутом державного банку. Порядок скликання і
проведення засідань, голосування, прийняття і оформлення

Виконавчим органом державного банку, що здійснює
поточне управління діяльністю державного банку, є
правління державного банку. Голова та члени правління
державного банку призначаються та звільняються з посади
наглядовою радою державного банку за пропозицією
комітету наглядової ради державного банку з питань
призначень та винагород посадовим особам. Кандидати на
посади голови та членів правління державного банку
визначаються на умовах конкурсного відбору у порядку,
встановленому наглядовою радою державного банку.
Повноваження правління державного банку визначаються
статутом державного банку. Порядок скликання і
проведення засідань, голосування, прийняття і оформлення
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рішень правління державного банку визначається статутом
державного банку та положенням про правління
державного банку. Голова та члени правління державного
банку повинні сумлінно виконувати покладені на них
обов’язки, діяти в інтересах державного банку та уникати
конфлікту інтересів. Голова та члени правління
державного банку повинні відповідати вимогам цього
Закону та нормативно-правових актів Національного банку
України щодо професійної придатності та ділової
репутації. (речення відсутнє).
…

рішень правління державного банку визначається статутом
державного банку та положенням про правління
державного банку. Голова та члени правління державного
банку повинні сумлінно виконувати покладені на них
обов’язки, діяти в інтересах державного банку та уникати
конфлікту інтересів. Голова та члени правління державного
банку повинні відповідати вимогам цього Закону та
нормативно-правових актів Національного банку України
щодо професійної придатності та ділової репутації. Особа,
яка в порушення статті 4 Конституції України має
громадянство (підданство) іншої країни (інших країн)
не може займати посаду голови та члена правління
державного банку.
…

Народні депутати України

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Шевченко Євгеній Володимирович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000058152F0001DB8E00

Дійсний до: 21.01.2023 0:00:00

Є.В. ШЕВЧЕНКО
(посв. № 282)

Апарат Верховної Ради України
№ 282д9/1-2021/110718 від 30.03.2021

