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Комітет з питань економічного розвитку

Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 4572

Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет для
підготовки експертного висновку щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства, розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих актів України
щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та оренди
державного і комунального майна (реєстр. № 4572) поданий народними
депутатами України Підласою Р.А., Дундою О.А. та іншими народними
депутатами України.
Метою проекту, відповідно до пояснювальної записки, є пришвидшення
приватизаційних процесів шляхом удосконалення інституційного механізму
приватизації.
У проекті акта не виявлено корупціогенні фактори, що можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Разом з тим, Комітет робить до проекту Закону такі зауваження.

Частиною 4 статті 6 “Структура Фонду державного майна України”
проекту Закону передбачено делегування Фондом державного майна України
(далі - Фонд) керівнику територіального органу окремих повноважень у межах,
визначених положенням про територіальні органи Фонду та здійснення ним
повноважень, передбачених законодавством про працю, державну службу та
іншими законодавчими актами. При цьому на рівні Закону залишилось
невизначеним які/чиї повноваження (Фонду, Голови Фонду, Правління Фонду)
делегуються керівнику територіального органу.
Така невизначеність у розподілі повноважень між центральним органом –
Фондом і його територіальними органами може зумовити ситуацію, коли
останні, зловживаючи, вирішуватимуть не властиві їм стратегічні питання
великої приватизації, тощо.
Стаття 11 проекту щодо утворення Правління Фонду державного майна
України, як органу управління діяльністю Фонду, також не узгоджується з
Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», який не передбачає
утворення та діяльність подібних органів управління в органах центральної
виконавчої влади.
Нова редакція абзацу другого частини шостої статті 13 “Порядок роботи
Правління Фонду державного майна України” Закону України "Про Фонд
державного майна", передбачає що, у разі відсутності кворуму, Правління Фонду
може приймати рішення методом заочного голосування (опитування).
У такому разі рішення Фонду надається членам Правління Фонду, які
повинні протягом двох календарних днів з дати одержання відповідного проекту
рішення сповістити про свою позицію щодо нього.
При цьому проект Закону не встановлює, яким чином члени Правління
Фонду мають сповістити про прийняте ними рішення, а відсутність чіткої
процедури здійснення повідомлення може призвести до маніпулювань з
прийнятими рішеннями або до їх блокування.
Не є зрозумілим, яким чином прийматимуться рішення Фондом
колегіально і простою більшістю голосів його Правління, оскільки з тексту

норми не можливо встановити чи рішення мають прийматися простою
більшістю від присутніх на засіданні чи від складу Правління Фонду. Тому ця
норма потребує уточнення.
Більше того, перехід до колегіального способу прийняття рішень може
призвести до блокування роботи Фонду.
Створюють правове підґрунтя для безкарності положення частини 3 статті
19 “Гарантії здійснення повноважень Фонду державного майна України”
проекту, згідно з якими, посадові особи Фонду та його територіальних органів
не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, а позови, подані
проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Фонду.
Згідно з абзацом 2 пропонованої редакції частини 12 статті 137
Господарсько-процесуального кодексу, не допускається забезпечення позову
шляхом накладення арешту на майно (в тому числі майнові права або інші
активи), щодо якого прийнято рішення про приватизацію на конкурентних
засадах.
Така

норма

може

використовуватися

з

метою

зловживань

для

безпідставного виведення з-під судових арештів певних видів майна,
формальним віднесенням його до такого, що підлягає приватизації.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України “Про комітети Верховної Ради України", статті 55 Закону України “Про
запобігання корупції”, частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради
України, Комітет на своєму засіданні 11 травня 2021 року (протокол №76)
дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону про внесення змін до
Закону України "Про Фонд державного майна України" та інших законодавчих
актів України щодо сприяння залученню інвестицій в процесі приватизації та
оренди державного і комунального майна (реєстр. № 4572) відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.
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