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Містить корупціогенні фактори та інші зауваження по суті

Опис проєкту постанови.
Метою постанови є створення сприятливих умов для реалізації масштабних

інвестиційних проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва, та
зростання конкурентоспроможності економіки України шляхом утворення державного
підприємства «Національний фонд інвестицій України». 

Відповідно до затвердженого Статуту, предметом діяльності підприємства є:
- залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних

проєктів; 
- фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проєктів; 
- залучення інвестицій;
- підготовка інвестиційних та інших проєктів; 
- управління об’єктами власності відповідно до закону;
- утворення інвестиційних фондів, участь у інвестиційних фондах; 
- участь у спільній діяльності;
- участь у соціально значущих проєктах.

Довідково звертаємо увагу на наступне:
31 березня 2021 р. цей проект постанови вже було прийнято на засіданні Уряду

та затверджено постановою КМУ «Про утворення державного підприємства
“Національний фонд інвестицій України» від 31.03.2021 № 295 .

Водночас, вказаний проєкт постанови не було оприлюднено для громадського
обговорення, як того вимагає Закон України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності».

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnogo-pidpriyemstva-nacionalnij-fond-investicij-ukrayini-i310321-295
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnogo-pidpriyemstva-nacionalnij-fond-investicij-ukrayini-i310321-295
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnogo-pidpriyemstva-nacionalnij-fond-investicij-ukrayini-i310321-295


РЕЗЮМЕ:
проєкт постанови містить такі корупціогенні фактори:
✔ Надмірні дискреційні повноваження уповноважених осіб

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або
представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, наглядової
ради та генерального директора;

✔ Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності
юридичних та фізичних осіб під час здійснення публічних процедур;

✔ Необґрунтоване використання оціночних понять;
✔ Прогалина;
✔ Юридична колізія;
Окрім корупціогенних факторів виявлено низку інших зауважень по суті.

Корупціогенні фактори.

1. Надмірні дискреційні повноваження.

По тексту проєкту постанови застосовується відкритий перелік повноважень
шляхом вживання конструкцій, на кшталт, «інші повноваження встановлені законом»,
«вирішення інших питань, що згідно із законом належать до виключної компетенції
наглядової ради» (підпункт 19 пункту 49), «вирішує інші питання діяльності
підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту» (підпункт 21 пункту
59).

Вказані положення наділяють наглядову раду та генерального директора
надмірним дискреційним повноваженням на власний розсуд вирішувати майже
необмежене коло питань, оскільки поняття законодавство та закон, без визначення
сфери регулювання, занадто широке.

2. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних
та фізичних осіб під час здійснення публічних процедур.

Згідно з пунктом 79 проєкту постанови визначається, що підприємство
здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Закону України “Про
державну таємницю” та інших актів законодавства. Роботи, що потребують
спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами,
підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них
відповідних документів.

Вважаємо, що процедура захисту підприємством державної таємниці
визначена не чітко, оскільки не вказано чіткий перелік вимог щодо наявності у осіб
«відповідних документів», а також які акти законодавства, окрім Закону України “Про
державну таємницю”, необхідно виконувати. Вказані недоліки можуть призвести до
зловживань з боку контролюючого державного органу, який зможе тлумачити
зазначені вище питання самостійно та без жодних обмежень.

3. Необґрунтоване використання оціночних понять.
3.1. Пунктом 5 проєкту постанови передбачається, що підприємство утворено з

метою створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та
соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва,
зростання конкурентоспроможності України.

У вказаному положенні міститься оціночне поняття таке, як «масштабні
інвестиційні та соціально значущі проекти», що призводить до їх довільного
тлумачення та самостійного наповнення змістом суб'єктом правозастосування.



Таким чином, з метою усунення вказаного корупційного слова «масштабних»
та «соціально значущих» необхідно виключити або надати їм чітке визначення.

3.2. Аналогічні зауваження стосуються підпункту 8 пункту 6 проєкту
постанови (в частині застосування «соціально значущі проекти»), а також
підпунктів 5 та 6 пункту 39 проєкту постанови (в частині застосування поняття
«високопродуктивна праця» та «економне і раціональне використання фонду
споживання»).

3.3. Відповідно до підпункту 22 пункту 59 проєкту постанови, генеральний
директор, зокрема, несе персональну відповідальність за неоприлюднення інформації,
оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, несвоєчасне
оприлюднення інформації про використання публічних коштів відповідно до Закону
України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Так, частиною першою статті 2 Закону України “Про відкритість використання
публічних коштів” передбачено, що відповідальність за недостовірність і неповноту
інформації, оприлюдненої згідно з цим Законом, несуть керівники розпорядників та
одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів
Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.

Проте, звертаємо увагу, що вказаним вище Законом не надано визначення
“недостовірних відомостей” та не встановлено навіть ознак/вимог до такої інформації,
а отже вказане поняття є оціночним, що дозволяє його довільне тлумачення та наділяє
надмірними дискреційними повноваженнями орган, який буде застосовувати вказане
положення.

Таким чином, під час складання уповноваженими особами секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або представниками
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини протоколів про
адміністративні порушення відповідно до статті 212-3 КУпАП, встановлення ознак
такого правопорушення буде здійснюватися на власний розсуд завдяки суб’єктивному
тлумаченню вказаного поняття та самостійному встановленню що вважати
достовірною інформацією, а що ні.

4. Прогалина.
4.1. Згідно з пунктом 4 преамбули до проєкту постанови, надається доручення

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в місячний строк
після прийняття закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет
України на 2021 рік” щодо фінансування Національного фонду інвестицій України
подати в установленому порядку Кабінету Міністрів України проект рішення щодо
перетворення державного підприємства “Національний фонд інвестицій України” в
акціонерне товариство.

Разом з тим, частиною сьомою статті 74 Господарського кодексу України
визначено, що державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворене у
державне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, вказаний пункт проєкту постанови, з метою усунення прогалини
та запобіганню виникнення корупційних ризиків, потребує уточнення в частині форми
власності акціонерного товариства, в яке буде перетворене Національний фонд
інвестицій України..

4.2. Пунктом 20 проєкту постанови визначено, що підприємство не має права
безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам,
крім випадків та у порядку, передбачених законодавством.

Проте, проєктом не визначено ні таких конкретних випадків, ні порядку
такої безоплатної передачі майна. Разом з тим, звертаємо увагу, що джерелами
формування майна підприємства є, зокрема, державне майно, передане підприємству



суб’єктом управління, а також капітальні вкладення і дотації з бюджетів. А тому, в
даному випадку, з метою уникнення можливості нецільового використання бюджетних
коштів, слова «крім випадків та у порядку, передбачених законодавством»
пропонуємо виключити.

4.3. Пунктом 49 проєкту постанови визначені виключні компетенції наглядової
ради. Звертаємо увагу, що у вказаному пункті не передбачено такого повноваження, як
«прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення
повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження
керівника».

Проте, така компетенція чітко визначена пунктом 6 частини першої статті 11-4
Закону України «Про управління об'єктами державної власності». З метою усунення
прогалини та запобіганню виникнення корупційних ризиків, пропонуємо доповнити
положення проєкту вказаними повноваженнями наглядової ради.

5. Юридична колізія.
5.1. Відповідно до пункту 6 проєкту постанови, усі види діяльності, які згідно

із законом потребують дозволів чи ліцензій, провадяться підприємством лише після їх
отримання.

Разом з тим, Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності», яким визначено правові та організаційні засади функціонування дозвільної
системи у сфері господарської діяльності, встановлено порядок діяльності дозвільних
органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру та адміністраторів,
оперує таким поняттям, як «документ дозвільного характеру», а не «дозвіл».

Тому, з метою уникнення вказаної неузгодженості, у положеннях проєкту
постанови слід використовувати поняття «документ дозвільного характеру».

5.2. Згідно з пунктом 11 проєкту постанови, підприємство несе
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із
законодавством.

Проте, пунктом 22 статті 92 Конституції України встановлено, що виключно
законами України визначаються, зокрема, засади цивільно-правової відповідальності;
діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями,
та відповідальність за них.

Таким чином, з метою усунення цього недоліку, у проєкті постанови
необхідно слово «законодавством» замінити на слово «законом».

5.3. Пунктом 47 проєкту постанови визначено, що строк повноважень члена
наглядової ради становить три роки. Незалежний член не може входити до складу
наглядової ради як незалежний член понад три строки підряд.

Проте, згідно з пунктом 7 Порядку утворення, організації діяльності та
ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів, який
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142,
строк повноважень члена наглядової ради становить три роки. Незалежний член,
представник держави наглядової ради підприємства, яка відповідає вимогам,
визначеним у Законі України "Про управління об'єктами державної власності", може
бути призначений на новий строк до трьох років за рішенням суб'єкта.

Таким чином, обмеження щодо понад трьох строків підряд не передбачено
у чинному законодавстві, а отже, виникає суперечність між положеннями проєкту
постанови та вищезазначеного Порядку, яка потребує усунення.

5.4. Відповідно до підпункту 18 пункту 49 проєкту постанови, до виключної
компетенції наглядової ради належить погодження утворення філій, представництв,
інших відокремлених підрозділів, які не мають статусу юридичної особи і діють на
підставі положень про них.

Проте, з положення не вбачається:



по-перше, з ким відбуватиметься погодження, а по-друге, зазначаємо, що
Законом України «Про управління об'єктами державної власності» таких повноважень
наглядової ради не передбачено.

5.5.Пунктом 71 проєкту постанови передбачається, що прибуток підприємства
формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати
відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законом податків і зборів,
відрахувань до цільових та інших фондів залишається у повному його розпорядженні
та використовується відповідно до законодавства.

Разом з тим, вказане вище положення не узгоджується з підпунктом 12 пункту
38 цього проєкту постанови, згідно з яким підприємство повинно здійснювати
відрахування частини чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у
порядку, визначеному законодавством.

Окрім того, у пункті 71 проєкту постанови пропущено слова перед словом
«залишається», а тому тут потребується уточнення.

6. Інші зауваження.
6.1.Згідно з підпунктом 4 пункту 6 проєкту постанови предметом

господарської діяльності підприємства є:, зокрема, підготовка інвестиційних та інших
проектів.

Проте, з метою уникнення можливих маніпулювань в майбутньому щодо
предмету господарської діяльності, яка буде здійснюватися фондом, що
створюється за бюджетні кошти, та дотримання принципу юридичної
визначеності, пропонуємо слова «інших проектів» виключити або надати
вичерпний їх перелік.

6.2.Пунктом 82 проєкту постанови передбачається, що повноваження
трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та
через їх виборні органи. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий
комітет підприємства, який обирається і діє згідно із законодавством. Члени
профспілкового комітету підприємства не можуть бути звільнені з роботи або
переведені на інші посади з ініціативи адміністрації підприємства без згоди
профспілкового комітету підприємства.

Також, далі у пункті 83 застосовується таке поняття, як «адміністрація
підприємства».

Проте, у проєкті постанові не зазначено хто саме визнається адміністрацією, а
саме: генеральний директор, або ж і його заступники та інші посадові особи
підприємства.

6.3. Проєкт постанови містить застосування таких конструкцій, як наприклад,
«в розмірах, які визначаються згідно із законодавством» (пункт 34) та «у строк,
визначений законодавством (підпункт 9 пункту 67)». Проте, вважаємо, що такі
конструкції не відповідають принципу юридичної визначеності та повинні бути
доопрацювання хоча б у частині визначення сфери регулювання такого
законодавства.


