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ВИСНОВОК
щодо результатів проведення експертизи

проєкту нормативно-правового акта1

Назва акта Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України
«Про збільшення статутного капіталу державної установи  «Фонд

енергоефективності»

Дата реєстрації

Суб’єкт права
законодавчої

ініціативи

Кабінет Міністрів України
(розробник – Мінрегіон)

Головний комітет

Висновок та
рекомендації

Містить корупціогенний фактор

Опис законопроєкту.

Проєктом постанови пропонується збільшити статутний капітал державної
установи «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд) на суму 100 млн. гривень за рахунок
коштів, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та
викласти у зміненій редакції Статут Фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 20 грудня  2017 р. № 1099.

Корупціогенний фактор

Юридична колізія

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”
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Згідно із пп. 7, 8, 10 проєкту Статуту Фонд є юридичною особою публічного права,
державною установою, заснованою державою в особі Кабінету Міністрів України.

Відповідно до п. 92 проєкту Статуту члени Наглядової ради, директор Фонду, члени
Дирекції, фінансовий директор, технічний директор, керівник підрозділу внутрішнього
аудиту є посадовими особами Фонду, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати
шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий
рік (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)).

Визначене Статутом коло посадових осіб Фонду, на яких поширюються вимоги
Закону дещо звужено, через те що до нього не входять посадові особи, які
мають повноваження здійснювати організаційні, розпорядчі чи
адміністративно-господарські функції Фонду. Це зокрема керівники структурних
підрозділів, їх заступники, інші посадові особи трудового колективу Фонду.

Отже, положення п. 92 проєкту Статуту не охоплюють всього кола працівників, які
можуть бути суб’єктами декларування.

Пропонуємо викласти п.92 Статуту в наступній редакції: «Посадовими особами
Фонду є члени Наглядової ради, директор Фонду  та члени Дирекції, керівник підрозділу
внутрішнього аудиту, а також інші особи, які виконують організаційні, розпорядчі чи
адміністративно-господарські функції Фонду». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16#n4

