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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ

2

Закон УкраЇни

3

4

Про Фонд часткового гарантування
кредитів у сільському господарстві

Цей Закон визначає особливості утворення
та діяльності Фонду часткового гарантування
кредитів
у
сільському
господарстві,
встановлює порядок визначення критеріїв
щодо суб’єктів підприємництва та фінансових
установ,
зобов’язання
за
кредитними
договорами між якими можуть гарантуватися
Фондом часткового гарантування кредитів у
сільському господарстві.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 3205-2
(Друге читання - на заміну (ч.6,
ст.118))

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закон України
-1- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

1. Назву законопроекту викласти в такій
редакції: «Про Державний фонд часткового
гарантування
кредитів
у
сільському
господарстві».
-2- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Про Фонд часткового гарантування
кредитів у сільському господарстві

Враховано частково

Преамбулу проекту закону після слів
«Цей Закон визначає» доповнити словами
«правовий статус,»;
У преамбулі проекту закону слова
«та діяльності» замінити словами «та засади
діяльності»;
У преамбулі проекту закону слова
«можуть гарантуватися Фондом часткового
гарантування
кредитів у сільському
господарстві»
замінити
словами
«гарантуються Фондом»;
-3- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Цей Закон визначає правовий статус,
особливості утворення та засади діяльності
Фонду часткового гарантування кредитів у
сільському господарстві, встановлює порядок
визначення
критеріїв
щодо
суб’єктів
підприємництва та фінансових установ,
зобов’язання за кредитними договорами між
якими можуть гарантуватися Фондом.

Враховано частково

Преамбулу проекту закону після слів
«Цей Закон визначає» доповнити словами
«правовий статус,»;
У преамбулі проекту закону слова
«та діяльності» замінити словами «та засади
діяльності»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У преамбулі проекту закону слова
«можуть гарантуватися Фондом часткового
гарантування
кредитів у сільському
господарстві»
замінити
словами
«гарантуються Фондом»;
-4- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Цей Закон визначає особливості утворення
та порядок діяльності Фонду часткового
гарантування
кредитів
у
сільському
господарстві, встановлює вимоги до його
учасників та кредитів, частина зобов'язань
за якими гарантується, а також критерії
щодо суб’єктів підприємництва та фінансових
установ,
зобов’язання
за
кредитними
договорами між якими можуть гарантуватися
Фондом часткового гарантування кредитів у
сільському господарстві.
-5- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

5

2. Преамбулу законопроекту викласти в
такій редакції:
«Цим Законом встановлюються правові,
організаційні та фінансові засади створення та
функціонування
Державного
фонду
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві (далі – Фонд), його
повноваження та порядок здійснення ним
гарантійних зобов’язань за кредитними
договорами суб’єктів підприємництва та
фінансових установ.».
-6- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

6

У тексті законопроекту у всіх місцях слова
"орган, який здійснює державне регулювання
ринків фінансових послуг" у всіх відмінках
замінити словами "Національний банк
України" у відповідних відмінках.
-7- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано

3. Назву статті 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Правовий статус Фонду».
-8- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Стаття 1. Правовий статус Фонду
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві

Відхилено

1. Фонд часткового гарантування кредитів

7

Стаття 1. Правовий статус Фонду
часткового гарантування кредитів у
сільському господарстві
1. Фонд часткового гарантування кредитів

2

№
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Пропозиції та поправки до проекту

у сільському господарстві (далі — Фонд) є
спеціалізованою небанківською фінансовою
установою, яка виконує функції забезпечення
підтримки малих і середніх суб’єктів
підприємництва, що провадять діяльність у
сільському господарстві, шляхом часткового
гарантування виконання зобов’язань таких
суб’єктів за кредитними договорами.

Частину першу статті 1 після слів
«забезпечення
підтримки»
доповнити
словами «малих і середніх фермерських
господарств, у тому числі сімейних
фермерських господарств, інших»;
-9- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину першу
статті 1 після слів
«забезпечення
підтримки»
доповнити
словами «малих і середніх фермерських
господарств, у тому числі сімейних
фермерських господарств, інших»;
-10- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Фонд часткового гарантування кредитів
у сільському господарстві (далі — Фонд) є
небанківською фінансовою установою, яка
надає гарантії погашення прострочених
кредитних зобов’язань фермерів або
фермерських господарств у випадках,
визначених Законом.
-11- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

4. Частину першу статті 1 викласти в такій
редакції:
«1. Фонд є установою, що не має на меті
отримання прибутку і виконує спеціальні
функції у сфері гарантування кредитів у
сільському
господарстві
у
випадках,
встановлених цим Законом.».
-12- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
В частині першій статті 1 слово
«спеціалізованою» замінити на слово
«державною».
-13- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

у сільському господарстві (далі — Фонд) є
небанківською фінансовою установою з
особливим статусом, яка виконує функції із
забезпечення
підтримки
суб’єктів
мікропідприємництва, малого та середнього
підприємництва, фізичних осіб - підприємців,
що провадять діяльність у галузі сільського
господарства,
шляхом
часткового
гарантування виконання зобов’язань таких
суб’єктів за кредитними договорами.

Відхилено

Враховано

В частині першій статті 1 слово
«спеціалізованою» виключити, після слів
«фінансовою установою» доповнити словами
«з особливим статусом».
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8

2. Фонд створюється державою в особі
Кабінету Міністрів України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-14- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано

Частину другу статті 1 викласти у такій
редакції: "2. Засновником Фонду є держава в
особі Кабінету Міністрів України, Фонд
утворюється за рішенням Кабінету Міністрів
України".
-15- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину 2 статті 1 проекту, доповнити
словами " та має організаційно-правову форму
повного товариства"
-16- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину 2 статті 1 проекту, доповнити
словами " та має організаційно-правову форму
командитного товариства"
-17- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

2. Засновником Фонду є Кабінет
Міністрів України.
Активи Фонду перебувають у державній
власності
та
не
можуть
бути
приватизованими.
Фонд не може передавати (продавати)
третім особам права вимоги до боржників
за наданими ним гарантіями.
Гарантія,
надана
Фондом,
є
необоротною (не може бути фондовою
цінністю).
-18- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано редакційно

1. Статтю 1 законопроекту доповнити
новою частиною другою такого змісту:
"2. Фонд набуває статусу фінансової
установи та право здійснювати діяльність з
надання фінансових послуг після отримання
ліцензії відповідно до вимог та в порядку,
установлених
законом
і
нормативноправовими актами Національного банку
України".
-19- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Засновником Фонду є держава в особі
Кабінету Міністрів України. Рішення про
утворення Фонду приймає Кабінет Міністрів
України.
Фонд не належить до категорії державних
цільових фондів, набуває статусу фінансової
установи та право здійснювати діяльність з
надання фінансових послуг після включення
його до Державного реєстру фінансових
установ,
ведення
якого
здійснює
Національний банк України, та отримання
ліцензії у порядку, встановленому законом і
нормативно-правовими
актами
Національного банку України.

Частину другу статті 1 викласти у такій
редакції:
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№

9

Редакція, прийнята в першому читанні

3. Фонд повинен відповідати вимогам
щодо провадження діяльності з надання
фінансових
послуг,
у
тому
числі
організаційним та операційним вимогам,
передбаченим органом, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«2. Засновником Фонду є держава в особі
Кабінету
Міністрів
України,
Фонд
утворюється за рішенням Кабінету Міністрів
України.
Фонд не належить до категорії державних
цільових фондів, набуває статусу фінансової
установи та право здійснювати діяльність з
надання фінансових послуг після включення
до Державного реєстру фінансових установ,
який ведеться Національним банком України
та отримання ліцензії відповідно до вимог та в
порядку, установлених законом і нормативноправовими актами Національного банку
України.».
-20- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

3. Фонд є небанківською фінансовою
установою, яка відповідає вимогам,
установленим
Національним банком
України для небанківських кредитних
установ.
-21- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

5. Частину третю статті 1 викласти в такій
редакції:
«3. Фонд є юридичною особою публічного
права, є економічно самостійною установою,
має самостійний баланс, поточний та інші
рахунки в Національному банку України, а
також рахунки в цінних паперах у
депозитарних
установах
державних
банках.».
-22- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
Частину третю статті 1 викласти у новій
редакції:
«3. Фонд діє відповідно до вимог Законів
України, актів Кабінету Міністрів України та
нормативно-правових актів Національного
Банку України, щодо провадження діяльності
з надання фінансових послуг, у тому числі

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

5
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Пропозиції та поправки до проекту

організаційним та операційним вимогам,
передбаченим органом, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг.».
-23- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Частину третю статті 1 – виключити.
10

4. Учасниками Фонду можуть бути
держава та міжнародні фінансові організації.

-24- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Частину четверту статті 1 через кому
доповнити словами «інші юридичні особи»;
-25- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину четверту статті 1 вилучити;
-26- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину четверту статті 1 виключити.
-27- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину 4 статті 1 проекту, доповнити
новим абзацом наступного змісту: "Критерії,
на підставі яких міжнародні фінансові
організації можуть стати учасниками Фонду
та порядок їх відбору визначається Кабінетом
Міністрів України.
-28- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

4. Фонд перебуває у державній
власності.
-29- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано редакційно

3. Учасниками Фонду, крім держави,
можуть
бути
міжнародні
фінансові
організації, інші юридичні особи.
4. У своїй діяльності Фонд керується
Конституцією України, Цивільним та
Господарським кодексами України, цим
Законом та Законом України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг», а також іншими
законами та нормативно-правовими актами з
питань
регулювання
небанківських
фінансових послуг.

2. Частину четверту статті 1 викласти в
такій редакції:
"4. Відносини, що виникають у зв’язку з
функціонуванням
Фонду,
регулюються
Конституцією України, Цивільним та
Господарським кодексами України, законом,
який визначає загальні правові засади у сфері
надання фінансових послуг, з урахуванням
особливостей, установлених цим Законом, а
також
нормативно-правовими
актами,
прийнятими на виконання цього Закону".

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-30- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
6. Частину четверту статті 1 викласти в
такій редакції:
«4. Фонд має відокремлене майно, яке є
об’єктом права державної власності і
перебуває у його господарському віданні.
Державний фонд є суб’єктом управління
майном, самостійно володіє, користується і
розпоряджається
належним
майном
відповідно до законодавства та мети своєї
діяльності.».
-31- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
Частину четверту статті 1 викласти у такій
редакції:
«4. Учасником Фонду є держава.»
-32- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
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5. Фонд має відокремлене майно,
самостійний баланс та рахунки в установах
банків.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

Частину четверту статті 1 доповнити
новим абзацом наступного змісту:
«Відносини, що виникають у зв’язку з
функціонуванням
Фонду,
регулюються
Конституцією України, Цивільним та
Господарським кодексами України, Законом
України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, а
також іншими законами та нормативноправовими актами з питань регулювання
небанківських
фінансових
послуг
з
урахуванням особливостей, визначених цим
Законом та нормативно-правовими актами,
прийнятими на виконання цього Закону.».
-33- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

5. Фонд має відокремлене майно,
самостійний баланс та рахунки в установах
державних банків України.
-34- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

5. Фонд має відокремлене майно,
самостійний баланс та рахунки в установах
банків.

7. Частину п’яту статті 1 викласти в такій
редакції:

7

№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

6. Фонд може
бюджетних коштів.

бути

одержувачем

Пропозиції та поправки до проекту

«5. Фонд має печатку із зображенням
Державного герба України із своїм
найменуванням, веде облік і звітність
відповідно до законодавства.».
-35- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
В частині п’ятій слова «самостійний
баланс» виключити, після слів «в установах»
доповнити словом «державних».
-36- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

6. У Законі України про Державний
бюджет України на черговий рік
передбачаються видатки на фінансування
поточної діяльності Фонду.
-37- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано редакційно

13

8. Частину шосту статті 1 викласти в такій
редакції:
«6. Місцезнаходження Фонду - місто
Київ.».
-38- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

14

9. Статтю 1 доповнити частиною сьомою
такого змісту:
«7. Реорганізація та ліквідація Фонду
здійснюються на підставі окремого закону.».
-39- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано редакційно

6. Фонд може бути одержувачем
бюджетних коштів.
7. Місцезнаходження Фонду - місто Київ.

10. Після статті 1 доповнити новою
статтею такого змісту:
«Стаття ___. Законодавство у сфері
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві
1. Фонд здійснює свою діяльність
відповідно до Конституції України, цього та
інших
законів
України,
міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України,
Національного банку України, інших актів
законодавства.

8

№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

Стаття 2. Мета діяльності Фонду

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

2. Відносини, що виникають у сфері
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві регулюються цим
Законом та іншими законами України,
нормативно-правовими актами Кабінету
Міністрів України, Національного банку
України, а також Фонду.».
-40- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

11. Назву статті 2 викласти в такій редакції:
«Стаття 2. Мета та завдання Фонду».
-41- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Статтю 2 – виключити.
16

1. Метою діяльності Фонду є підтримка
малих і середніх суб’єктів підприємництва,
що здійснюють первинне виробництво
сільськогосподарської продукції, шляхом
часткового
гарантування
виконання
зобов’язань таких суб’єктів за кредитними
договорами.

-42- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

1. Метою діяльності Фонду є підтримка
малих і середніх суб’єктів підприємництва,
що здійснюють первинне виробництво
сільськогосподарської продукції, її переробки
та
реалізації,
шляхом
часткового
гарантування виконання зобов’язань таких
суб’єктів за кредитними договорами.
-43- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Частину першу статті 2 після слів «є
підтримка» доповнити словами «малих і
середніх фермерських господарств, у тому
числі сімейних фермерських господарств,
інших»;
У частині першій статті 2 слово
«первинне» вилучити;
-44- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину першу статті 2 після слів «є
підтримка» доповнити словами «малих і
середніх фермерських господарств, у тому
числі сімейних фермерських господарств,
інших»;
-45- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Фонд створюється з метою підтримки
діяльності фермерів або фермерських
господарств, шляхом надання гарнатій

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

погашення їх прострочених кредитних
зобов’язань.
-46- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

17

12. Частину першу статті 2 викласти в такій
редакції:
«1. Метою Фонду є здійснення підтримки
малих і середніх суб’єктів підприємництва,
що провадять діяльність у сільському
господарстві,
шляхом
часткового
гарантування виконання їх зобов’язань за
кредитними договорами; сприяння захисту
прав і законних інтересів малих і середніх
суб’єктів підприємництва, що здійснюють
діяльність у сільському господарстві,
стимулювання залучення коштів малими і
середніми суб’єктами підприємництва, що
провадять
діяльність
у
сільському
господарстві,
забезпечення
ефективної
процедури гарантування зобов’язань за
кредитними
договорами
суб’єктів
підприємництва та фінансових установ.».
-47- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
В частині першій статті 2 слова
«здійснюють
первинне
виробництво
сільськогосподарської продукції» замінити на
слова «що провадять діяльність у сільському
господарстві»
-48- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

13. Статтю 2 доповнити частиною другою
такого змісту:
«2. Основним завданням Фонду є
забезпечення
функціонування
системи
часткового гарантування зобов’язань за
кредитними договорами малих і середніх
суб’єктів підприємництва, що здійснюють
діяльність у сільському господарстві, на
виконання якого Фонд здійснює такі функції:

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) веде реєстр малих і середніх суб’єктів
підприємництва, що провадять діяльність у
сільському господарстві;
2) акумулює кошти для часткового
гарантування зобов’язань за кредитними
договорами малих і середніх суб’єктів
підприємництва, що здійснюють діяльність у
сільському господарстві;
3) здійснює видачу векселів у випадках,
передбачених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік;
4) здійснює заходи щодо організації виплат
відшкодувань за відповідними договорами;
5) здійснює контроль за повнотою і
своєчасністю
виконання
суб’єктами
підприємництва, що провадять діяльність у
сільському господарстві, банками відповідних
договірних зобов’язань;
6) вивчає та аналізує тенденції розвитку
ринків фінансових ресурсів;
7) звертається з відповідними запитами до
суб’єктів підприємництва, що провадять
діяльність у сільському господарстві, банків;
8) здійснює заходи щодо інформування
громадськості про функціонування системи
часткового гарантування кредитів;
9)
підвищення
рівня
фінансовоекономічної
грамотності
суб’єктів
підприємництва, що провадять діяльність у
сільському господарстві;
10) здійснення інших функцій в межах
визначених цим Законом повноважень
Фонду.».
18

Стаття 3. Статут Фонду

19

1. Установчим документом Фонду є cтатут.

-49- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

2. Статут Фонду затверджується рішенням

1. Установчим документом Фонду є cтатут.
Вимоги до статуту Фонду як небанківської
фінансової
установи
встановлюються
Національним банком України
-50- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

20

Стаття 2. Статут Фонду
1. Установчим документом Фонду є Статут
Фонду часткового гарантування кредитів у
сільському господарстві (далі – Статут
Фонду).
2.

Статуту

Фонду

затверджується

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Кабінету Міністрів України.
21

3. У статуті Фонду зазначається:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виключити
-51- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Кабінетом Міністрів України.
Відхилено

3. Статут Фонду містить інформацію про:

виключити

22

1) повне та скорочене найменування;

-52- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

14. В абзаці першому частини третьої
статті 3 слово «зазначається» замінити словом
«визначається».
-53- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1) повне та скорочене найменування
Фонду;

-54- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

2) організаційно-правову форму Фонду;

Частину третю статті 3 доповнити новим
пунктом
такого
змісту:
«1-1)
види
діяльності;»;
-55- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано

Частину третю статті 3 доповнити новим
підпунктом 2 такого змісту: "2) організаційноправова форма Фонду;". У зв'язку з цим
підпункти 2-7 вважати підпунктами 3-8.
-56- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано

Підпункт 2 частини третьої статті 3
викласти у такій редакції: "2) розмір та
порядок формування статутного капіталу
Фонду".
-57- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
23

24

2) розмір статутного капіталу, порядок
його збільшення та зменшення;

3) розмір та порядок
статутного капіталу Фонду;

формування

виключити

25
26

3) органи управління, їхня компетенція,
порядок скликання та прийняття ними рішень;
4) порядок вступу до Фонду та виходу з

-58- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано редакційно

15. Пункт 2 частини третьої статті 3
викласти в такій редакції:
«2) порядок формування статутного
капіталу Фонду, вимоги до його розміру,
порядок збільшення та зменшення статутного
капіталу Фонду;».
-59- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-60- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

4) органи управління Фондом,
компетенцію,
порядок
скликання
прийняття рішень;

їх
та

Враховано

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

нього;

Пропозиції та поправки до проекту

Підпункт 4 частини третьої статті 3
виключити.
-61- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити
-62- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

27

5) порядок припинення Фонду;

16. Пункт 4 частини третьої статті 3
викласти в такій редакції:
«4) повноваження, порядок утворення та
функціонування Громадської ради Фонду.».
-63- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
Пункти четвертий та п’ятий частини
третьої статті 3 – виключити.
Відповідно пункти шостий і сьомий
вважати пунктами четвертим та п’ятим.
-64- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
Підпункт 5 частини третьої статті 3
викласти у такій редакції: "5) порядок
реорганізації та ліквідації Фонду".
-65- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Враховано частково

Відхилено

5) порядок припинення Фонду;

Відхилено

виключити

28

6) порядок внесення змін до статуту;

-66- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

17. Пункт 5 частини третьої статті 3
виключити.
-67- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

29

7) інші положення, що не суперечать
законодавству України.

-68- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

18. Пункт 6 частини третьої статті 3
виключити.
-69- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Підпункт 7 частини третьої статті 3
викласти у такій редакції: "7) інші положення,
необхідність яких визначена законодавством
України".

6) порядок внесення змін до Статуту
Фонду;

7) інші положення, що не суперечать
законодавству України.
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Пропозиції та поправки до проекту

-70- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити

30

-71- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

19. Пункт 7 частини третьої статті 3
виключити.
-72- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

20. Статтю 3 доповнити частиною
четвертою такого змісту:
«4. Зміни до Статуту Фонду вносяться
Кабінетом Міністрів України за пропозицією
Громадської ради Фонду.».
31
32

33

Стаття 4. Статутний капітал Фонду
1. Статутний капітал Фонду формується за
рахунок коштів державного бюджету та
коштів його учасників.

2. Розмір статутного капіталу визначається
у статуті Фонду.

Стаття 3. Статутний капітал Фонду
-73- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано

Частину першу статті 4 викласти у такій
редакції: "1. Статутний капітал Фонду
формується за рахунок коштів Державного
бюджету України та з інших джерел, не
заборонених законом, у розмірі, необхідному
для забезпечення виконання статутних
завдань Фонду".
-74- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1.
Статутний капітал Фонду
формується за рахунок коштів Державного
бюджету України.
Інші активи Фонду формуються за
рахунок коштів його учасників.
-75- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
Частину першу статті 4 викласти у такій
редакції:
«1. Статутний капітал Фонду формується
за рахунок коштів державного бюджету.»
-76- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)
2. Розмір статутного капіталу визначається
законами України з питань регулювання

1. Статутний капітал Фонду формується за
рахунок коштів Державного бюджету України
та з інших джерел, не заборонених законом, у
розмірі, необхідному для забезпечення
виконання статутних завдань Фонду.

Відхилено

Враховано редакційно

2. Розмір статутного капіталу Фонду
визначається у Статуті Фонду та формується з
урахуванням вимог цього Закону та законів
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

окремих ринків фінансових послуг
зазначається у статуті Фонду.
-77- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

34

3. Частка держави у статутному капіталі
Фонду становить не менше 51 відсотку.
Зменшення такої частки не допускається.

Висновки, обґрунтування

України з питань регулювання окремих
ринків фінансових послуг.

та
Відхилено

Частину другу статті 4 викласти в такій
редакції:
«2. Мінімальний розмір статутного
капіталу визначається Кабінетом Міністрів
України.»;
-78- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину другу статті 4 викласти в такій
редакції: «2. Мінімальний розмір статутного
капіталу визначається Кабінетом Міністрів
України.»;
-79- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

2. Розмір статутного капіталу Фонду
визначається Кабінетом міністрів України.
-80- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

21. Частину другу статті 4 викласти в такій
редакції:
«2. Частка держави у статутному капіталі
Державного фонду становить 100 відсотків.
Зменшення частки держави не допускається.».
-81- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Частину другу статті 4 викласти в такій
редакції:
«2.
Розмір
статутного
капіталу
визначається у статуті Фонду та формується з
урахуванням вимог цього Закону та законів
України з питань регулювання ринків
фінансових послуг.».
-82- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

У частині третій статті 4 перше
речення
викласти
в
такій
редакції:
«Мінімальна частка держави у статутному
капіталі Фонду становить 51 відсоток.»;
Частину третю статті 4 доповнити
реченням такого змісту: «Мінімальна частка
держави у статутному капіталі Фонду не
підлягає відступленню,
приватизації,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Мінімальна частка держави у
статутному капіталі Фонду становить 51
відсоток. Мінімальна частка держави у
статутному капіталі Фонду не підлягає
відступленню, приватизації, продажу та
відчуженню в будь-який інший спосіб.
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продажу та відчуженню в будь-який інший
спосіб.»;
-83- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Враховано

У частині третій статті 4 перше речення
викласти в такій редакції:
«Мінімальна
частка держави у статутному капіталі Фонду
становить 51 відсоток.»;
-84- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину третю статті 4 викласти у такій
редакції: "3. Засновнику Фонду в особі
Кабінету Міністрів України належить 100
відсотків статутного капіталу Фонду.
Зменшення частки держави у статутному
капіталі не допускається".
-85- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

35

3. Активи Фонду не підлягають
приватизації.
-86- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. Євтушок
С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В. Є. (р.к.
№185)
Частину третю статті 4 викласти у такій
редакції:
«3. Частка держави у статутному капіталі
Фонду становить 100 відсотків. Зменшення
такої частки не допускається.».
-87- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

36

Частину третю статті 4 доповнити
реченням такого змісту: «Мінімальна частка
держави у статутному капіталі Фонду не
підлягає відступленню,
приватизації,
продажу та відчуженню в будь-який інший
спосіб.»;
-88- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

4. Збільшення статутного капіталу Фонду
допускається лише після внесення всіма
учасниками своїх вкладів у повному обсязі.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

Відхилено

Частину четверту статті 4 виключити.
-89- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

4. Статутний капітал Фонду може бути
збільшений лише після внесення всіма
учасниками своїх вкладів у повному обсязі.
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4. Кабінет міністрів України може
прийняти
рішення
про
збільшення
статутного капіталу Фонду.
Зменшення статутного капіталу Фонду
не дозволяється.
-90- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

22. Частину четверту статті 4 виключити.
37

38

-91- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Вацак
Г. А. (р.к. №231)
Частину четверту статті 4 доповнити
абзацом
такого
змісту:
«Збільшення
статутного
капіталу
Фонду
може
здійснюватися
шляхом
внесення
до
статутного
капіталу
Фонду
облігацій
внутрішньої державної позики.».
-92- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

5. Учасник Фонду має право продати або
відступити в будь-який інший спосіб свою
частку або її частину у статутному капіталі
Фонду з урахуванням положень частини
третьої цієї статті.

Враховано

Збільшення статутного капіталу Фонду
може здійснюватися шляхом внесення до
статутного
капіталу
Фонду
облігацій
внутрішньої державної позики.

Враховано

Частину четверту статті 4 доповнити
абзацом такого змісту:
«Збільшення статутного капіталу Фонду
може здійснюватися шляхом внесення до
статутного
капіталу
Фонду
облігацій
внутрішньої державної позики.».
-93- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

5. Учасник Фонду, крім держави, має право
продати або відступити в будь-який інший
спосіб свою частку або її частину у
статутному капіталі Фонду з урахуванням
положень частини третьої цієї статті.
Покупцем та/або набувачем частки або її
частини у статутному капіталі Фонду, що
продається та/або відступається в будь-який
інший спосіб, може бути тільки держава в
особі його учасника.
-94- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

5. Учасник Фонду має право продати або
відступити в будь-який інший спосіб свою
частку або її частину у статутному капіталі
Фонду з урахуванням положень частини
третьої цієї статті.

Частину п'яту статті 4 виключити.
-95- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
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-96- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

23. Частину п’яту статті 4 виключити.
39

6. Учасники Фонду, які не повністю внесли
вклади до статутного капіталу Фонду, несуть
солідарну
відповідальність
за
його
зобов’язаннями у межах вартості невнесеної
частини вкладу кожного з учасників.

-97- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано

Частину шосту статті 4 виключити.
-98- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

6. Фонд несе повну відповідальність за
наданими ним гарантіями.
-99- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано

24. Частину шосту статті 4 виключити.
40

41

Стаття 5. Права та обов’язки учасників
Фонду

-100- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частини четверту, п’яту та шосту статті 4 –
виключити.
-101- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано частково

Відхилено

Частину п'яту статті 4 виключити.
-102- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Стаття 4. Права та обов’язки учасників
Фонду

Відхилено

виключити
-103- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

25. Статтю 5 виключити.

42

-104- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Статтю п’яту – виключити. Відповідно
статті 6 – 18 вважати статтями 5-17.
-105- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

1. Учасники Фонду мають такі права:

Відхилено

Відхилено

1. Учасники Фонду мають право:

виключити
43
44

1) брати участь в управлінні Фондом у
порядку, передбаченому цим Законом;
2)

отримувати

інформацію

про

-106- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1) брати участь в управлінні Фондом у
порядку, передбаченому цим Законом;

Відхилено

2) отримувати інформацію про фінансово-

виключити
-107- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

господарську діяльність Фонду;

Пропозиції та поправки до проекту

У пункті 2 частини першої статті 5 слово
«господарську» вилучити;
-108- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

господарську діяльність Фонду;
Відхилено

виключити
45

3) брати участь у розподілі прибутку;

-109- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
46

4) відступити свою частку або її частину у
статутному капіталі Фонду відповідно до
частини четвертої статті 4 цього Закону;

-110- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

У пункті 4 частини першої статті 5 слова
«частини четвертої» вилучити;
-111- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Враховано

У пункті 4 частини першої статті 5 слова
«частини четвертої» вилучити;
-112- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

3) брати участь у розподілі чистого
прибутку, одержаного в результаті фінансовогосподарської діяльності Фонду;
4) відступити свою частку або її частину у
статутному капіталі Фонду відповідно до
статті 3 цього Закону;

виключити
47

5) отримати у разі ліквідації Фонду
частину майна, що залишилася після
розрахунків з кредиторами, або його вартість;

-113- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

5) отримати у разі ліквідації Фонду
частину майна, що залишилася після
розрахунків з кредиторами, або його вартість,
особам, які були учасниками Фонду на день
ліквідації
Фонду,
у
відсотковопропорційному розмірі своїх часток;
-114- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

5) отримати у разі ліквідації Фонду
частину майна, що залишилося після
проведення розрахунків з кредиторами, або
його вартість;

виключити
48
49

6) інші права, передбачені цим Законом та
статутом Фонду.
2. Учасники Фонду зобов’язані:

-115- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-116- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

6) інші права, передбачені цим Законом та
Статутом Фонду.
2. Учасники Фонду зобов’язані:

виключити
50
51
52

1) виконувати рішення Загальних зборів
учасників та Ради Фонду.

-117- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

2) виконувати обов’язки, встановлені цим
Законом та статутом Фонду.

-118- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Стаття 6. Виплата дивідендів учасникам

Відхилено

1) виконувати рішення Загальних зборів
учасників Фонду та Ради Фонду;

Відхилено

2) виконувати обов’язки, встановлені цим
Законом та Статутом Фонду.

Відхилено

Стаття 5. Виплата дивідендів учасникам

виключити
виключити
-119- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
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Фонду

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Статтю 6 виключити.
-120- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Фонду
Відхилено

Стаття 6. Розподіл доходів Фонду
-121- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

26. Статтю 6 виключити.

53

54

55

1. Виплата дивідендів здійснюється за
рахунок чистого прибутку Фонду особам, які
були учасниками Фонду на день прийняття
рішення про виплату дивідендів, пропорційно
до розміру їхніх часток.

2. Фонд виплачує дивіденди грошовими
коштами.

3. Фонд часткового гарантування кредитів
у сільському господарстві не має права
приймати рішення про виплату дивідендів та
здійснювати виплату дивідендів протягом

-122- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В назві статті 6 слова «учасникам Фонду»
- виключити.
-123- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
1.
Доходи
Фонду
повністю
спрямовуються на формування резервів
зобов’язань за наданими гарантіями та
фінансування
поточної
операційної
діяльності
відповідно
до
правил,
встановлених
Національним
банком
України.
-124- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину першу статті 6 викласти у такій
редакції:
«1.Виплата дивідендів державі як єдиному
Учаснику Фонду здійснюється за рахунок
чистого прибутку Фонду.».
-125- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
2. Фонд є неприбутковою організацією,
не нараховує та не виплачує дивіденди, у
тому числі на користь держави.
-126- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

2. Виплата дивідендів учасникам Фонду
здійснюється грошовими коштами.

Відхилено

3. Фонд не має права приймати рішення
про виплату дивідендів учасникам Фонду та
здійснювати відповідну виплату протягом

виключити
-127- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.

1. Виплата дивідендів здійснюється за
рахунок чистого прибутку Фонду особам, які
були учасниками Фонду на день прийняття
рішення про виплату дивідендів, пропорційно
до розміру часток таких осіб у статутному
капіталі Фонду.

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

двох років з дня державної реєстрації Фонду
як юридичної особи.

Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині третій статті 6 слова «має право»
виключити, слово «приймати» замінити на
слово «приймає», слово «здійснювати»
замінити на слова «не здійснює».
-128- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231)
Частину четверту статті 6 викласти у такій
редакції: «4. Фонд має право здійснювати
виплату дивідендів один раз на рік за
підсумками календарного року за рахунок
прибутку звітного року, що залишається в
розпорядженні Фонду. Фонду здійснює
виплату дивідендів у порядку, передбаченому
статутом Фонду.».
-129- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

4. Дивіденди виплачуються за період,
передбачений Статутом, який має бути
кратним кварталу.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

двох років з дня державної реєстрації Фонду
як юридичної особи.

Враховано

4. Фонд має право здійснювати виплату
дивідендів учасникам Фонду один раз на рік
за підсумками календарного року за рахунок
чистого прибутку звітного року, що
залишається в розпорядженні Фонду. Фонд
здійснює виплату дивідендів учасникам
Фонду у порядку, передбаченому Статутом
Фонду.

Відхилено

виключити

57

58

5. Рішення про виплату дивідендів має
відповідати вимогам органу, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг.
6. Виплата дивідендів здійснюється у

-130- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано редакційно

3. Частину четверту статті 6 законопроекту
викласти в такій редакції:
"4. Дивіденди виплачуються за період,
передбачений Статутом, який має бути
кратним року".
-131- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Враховано

Частину четверту статті 6 викласти у такій
редакції:
«4. Фонд має право здійснювати виплату
дивідендів один раз на рік за підсумками
календарного року за рахунок прибутку
звітного
року,
що
залишається
в
розпорядженні Фонду. Фонду здійснює
виплату дивідендів у порядку, передбаченому
статутом Фонду.».
-132- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-133- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

5. Рішення про виплату дивідендів
учасникам Фонду має відповідати вимогам,
встановленим нормативно-правовими актами
Національного банку України.
6. Виплата дивідендів учасникам Фонду

21

№

59

60
61
62

Редакція, прийнята в першому читанні

строк, що не перевищує шість місяців з дня
прийняття рішення про їх виплату, якщо інше
не передбачено статутом Фонду.
7. Фонд не має права приймати рішення
про виплату дивідендів або/та виплачувати
дивіденди, якщо майна Фонду недостатньо
для задоволення вимог кредиторів за
зобов’язаннями, строк виконання яких настав,
або буде недостатньо внаслідок прийняття
рішення про виплату дивідендів чи здійснення
виплати.

8. Статутом Фонду можуть додатково
передбачатися інші умови, за яких яких
дивіденди не виплачуються.
9. Фонд не має права виплачувати
дивіденди учаснику, який повністю не вніс
свій вклад.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виключити
-134- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-135- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано

4. Частину сьому статті 6 законопроекту
доповнити новим реченням такого змісту:
"Фонд не має права приймати рішення про
виплату дивідендів або/та виплачувати
дивіденди в разі порушення вимог частини
п’ятої статті 13 цього Закону".
-136- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частини сьому, восьму, дев’яту статті 6 –
виключити.
-137- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

виключити
-138- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-139- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснюється у строк, що не перевищує шість
місяців з дня прийняття відповідного рішення,
якщо інше не передбачено Статутом Фонду.
7. Фонд не має права приймати рішення
про виплату дивідендів учасникам Фонду
та/або виплачувати дивіденди, якщо майна
Фонду недостатньо для задоволення вимог
кредиторів
за
зобов’язаннями,
строк
виконання яких настав, або буде недостатньо
внаслідок прийняття рішення про виплату
дивідендів учасникам Фонду чи здійснення
такої виплати.
Фонд не має права приймати рішення про
виплату дивідендів учасникм Фонду та/або
виплачувати дивіденди в разі порушення
вимог частини п’ятої статті 13 цього Закону.

8. Статутом Фонду можуть додатково
передбачатися умови, за яких учасникам
Фонду не виплачуються дивіденди.
9. Фонд не має права виплачувати
дивіденди учаснику, який не вніс вклад до
статутного капіталу Фонду в повному обсязі.

Відхилено

27. Після статті 6 доповнити новою
статтею такого змісту:
«Стаття ____ . Підзвітність Фонду
1. Фонд підзвітний Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України та
Національному банку України.
2. Фонд не пізніше 1 квітня наступного за
звітним року подає Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України і Національному
банку України щорічний звіт про свою
фінансову діяльність, який оприлюднюється в
газетах "Урядовий кур’єр" або "Голос
України" та в мережі Інтернет шляхом його
розміщення на офіційному веб-сайті Фонду.
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Стаття 7. Органи управління Фонду

1. Органами управління Фонду є Загальні
збори учасників, Рада та Правління Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

3. Достовірність фінансової звітності
Фонду
підтверджується
незалежним
аудитором, який визначається рішенням
Кабінету Міністрів України, погодженим
Правлінням Національного банку України.»
-140- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Назву статті 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Керівництво діяльністю
Фонду».
-141- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
« Стаття 6.Керівництво діяльністю Фонду
1. Діяльність Фонду спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України.
2. Органами управління Фонду є Рада та
Правління Фонду.
3. Керівництво діяльністю Фонду здійснює
правління Фонду, чисельність і персональний
склад якого затверджуються Кабінетом
Міністрів України. Правління Фонду є
виконавчим органом Фонду.
4. Голова правління Фонду призначається
на посаду та звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України».
-142- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 6. Органи управління Фонду

Відхилено

Відхилено

У частині першій статті 7 слова "Загальні
збори учасників" виключити.
-143- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1.
Органи
управління
Фонду
створюються згідно із законодавством
України щодо небанківських фінансових
установ з неприбутковим статусом.
-144- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

1. Органами управління Фонду є Загальні
збори учасників Фонду (далі - Загальні збори),
Рада Фонду та Правління Фонду.

23

№

65

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Загальні збори учасників Фонду є вищим
органом управління Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

28. Частину першу статті 7 викласти в такій
редакції:
«1. Органами управління Фонду є
Правління Фонду та Дирекція Фонду.».
-145- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Частину другу статті 7 виключити.
-146- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Загальні збори є вищим органом
управління Фонду.

Відхилено

виключити

66

3. Рада Фонду є органом управління
Фонду.

-147- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

29. Частину другу статті 7 викласти в такій
редакції:
«2. Вищим органом управління Фонду є
Правління Фонду, яке складається з п’яти
членів. Профільний комітет Верховної Ради
України,
Кабінет
Міністрів
України,
Національний банк України, асоціація
сільгосподарських товаровиробників, які
об’єднують виробників, які у своєму
господарстві мають до 500 гектарів, а також
асоціація банків призначають по одному
члену Правління Фонду, строк повноважень
яких становить 3 роки.».
-148- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У частині третій статті 7 слово
"органом"замінити
словами
"вищим
органом".
-149- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

3. Рада Фонду є органом управління
Фонду.

виключити

67

4. Правління Фонду є виконавчим органом
Фонду.

-150- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

30. Частину третю статті 7 викласти в такій
редакції:
«3. Правління фонду очолює голова, який
щорічно обирається Правлінням Фонду з
числа її членів.».
-151- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

4. Правління Фонду є виконавчим органом
Фонду.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-152- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити

68

-153- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

31. Частину четверту статті 7 викласти в
такій редакції:
«4. Членом Правління Фонду може бути
особа, яка є громадянином України, постійно
проживає в Україні, має повну вищу освіту в
галузі економіки, фінансів чи права, стаж
роботи за фахом не менше п’яти років,
бездоганну ділову репутацію і не має
непогашених судимостей за вчинення
корисливих кримінальних правопорушень.
Член Правління Фонду не може бути
керівником, учасником або пов’язаною
особою фінансової установи.».
-154- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

32. Статтю 7 доповнити новими частинами
такого змісту:
«5. У разі закінчення строку повноважень
члена Правління Фонду відповідний орган чи
організація, які його делегували, у місячний
строк делегує до складу Правління Фонду
нового представника або приймає рішення
про продовження строку повноважень члена
ПравлінняФонду.
6. Повноваження члена Правління Фонду
можуть бути достроково припинені за
поданням органу, який його делегував.
Повноваження члена Правління Фонду також
припиняються за ініціативою Правління
Фонду у разі:
1) подання заяви про припинення
повноважень за власним бажанням;
2) неможливості виконання покладених на
нього обов’язків, у тому числі за станом
здоров’я;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

4) смерті або на підставі рішення суду про
визнання його недієздатним, обмежено
дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення
померлим;
5) втрати громадянства України;
6) відсутності без поважних причин на
трьох і більше засіданнях Правління Фонду
поспіль.
7. Орган, який делегував члена Правління
Фонду, повноваження якого достроково
припинено відповідно до частини шостої цієї
статті, зобов’язаний делегувати до складу
Правління Фонду нового представника у
місячний
строк
після
дострокового
припинення
повноважень
попереднього
представника.
8. Члени Правління Фонду здійснюють
свої функції на громадських засадах.
9. Дирекція Фонду є органом управління,
який забезпечує виконання рішень Правління
Фонду та здійснює функції з управління
поточною діяльністю Фонду. Дирекція Фонду
формується
Правлінням
Фонду,
яке
затверджує штатний розпис та положення про
Дирекцію
Фонду.
Дирекція
Фонду
складається з семи членів. Директор розпорядник Фонду та його заступники
входять до складу Дирекції Фонду за посадою.
10. Членами Дирекції Фонду можуть бути
громадяни України, які постійно проживають
в Україні, мають повну вищу освіту в галузі
економіки, фінансів чи права, стаж роботи за
фахом не менше ніж п’ять років, бездоганну
ділову репутацію, не мають непогашених
судимостей
за
вчинення
корисливих
кримінальних правопорушень та працюють у
Фонді на постійній основі. Член Дирекції
Фонду не може бути керівником, учасником
або пов’язаною особою банку чи будь-якої
іншої юридичної особи, з якою Фонд має
договірні відносини.».
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№

69

Редакція, прийнята в першому читанні

Стаття 8. Загальні збори учасників Фонду

Пропозиції та поправки до проекту

-155- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 7. Загальні збори учасників Фонду

Статтю 8 виключити.
-156- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-157- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

33. Статтю 8 виключbnb/

70

1. До повноважень Загальних зборів
учасників Фонду належить:

-158- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Назву статті 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Повноваження Кабінету
Міністрів України з керівництва діяльністю
Фонду.»
-159- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231)
У частині першій статті 8 слово
«повноважень» замінити словами «виключної
компетенції».
-160- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Враховано

1. До виключної компетенції Загальних
зборів належить:

Відхилено

виключити
-161- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)
У частині першій статті 8 слово
«повноважень» замінити словами «виключної
компетенції»
-162- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину першу статті 8 викласти у такій
редакції:
«1. До повноважень Кабінету Міністрів
України з керівництва діяльністю Фонду
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві належить:
1) затвердження статуту Фонду та
внесення змін до статуту Фонду;

Враховано

Відхилено
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№

71

Редакція, прийнята в першому читанні

1) внесення змін до статуту Фонду;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

2) зміна розміру статутного капіталу;
3) визначення основних (стратегічних)
напрямів діяльності Фонду;
4) схвалення розробленої та затвердженої
Радою Фонду стратегії розвитку Фонду на три
роки;
5) припинення Фонду;
6) розподіл чистого прибутку, одержаного
в
результаті
фінансово-господарської
діяльності Фонду;
7) затвердження розміру річних дивідендів
та розміру і порядку зарахування дивідендів
до Державного бюджету України;
8) затвердження річного звіту Фонду;
9) затвердження звіту Ради Фонду;
10) вирішення інших питань, віднесених до
їх компетенції законодавством України.
11) встановлення критеріїв відбору
зовнішнього аудитора Фонду;
12) визначення зовнішнього аудитора для
проведення аудиторської перевірки Фонду
щорічно, затвердження умов договору, що
укладається з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;».
-163- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 1 частини першої статті 8 слово
«внесення» замінити словом «затвердження»;
-164- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Підпункт 1 частини першої статті 8
викласти у такій редакції: "1) підготовка
пропозицій щодо внесення змін до статуту
Фонду для затвердження Кабінетом Міністрів
України".
-165- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) внесення змін до Статуту Фонду;

виключити
72

2) зміна розміру статутного капіталу та
рішення про вступ нових учасників до Фонду
за пропозицією Ради Фонду;

-166- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
У пункті 2 частини першої статті 8 слова
«та рішення» замінити словами «та ухвалення
рішення»;

Враховано

2) зміна розміру статутного капіталу
Фонду та ухвалення рішення про вступ нових
учасників до Фонду за пропозицією Ради
Фонду;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-167- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Підпункт 2 частини першої статті 8
викласти у такій редакції: "2) подання
пропозицій Кабінету Міністрів України щодо
зміни розміру статутного капіталу Фонду".
-168- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
73
74

75

76

3) визначення основних (стратегічних)
напрямів діяльності Фонду;

-169- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

4) схвалення розробленої та затвердженої
Радою Фонду стратегії розвитку Фонду на три
роки;

-170- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

5) визначення цільової групи суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування Фондом виконання зобов’язань
за кредитними договорами;
6) припинення Фонду;

-171- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

3) визначення основних (стратегічних)
напрямів діяльності Фонду;

Відхилено

4) схвалення розробленої та затвердженої
Радою Фонду стратегії розвитку Фонду на три
роки;

Відхилено

5) визначення цільової групи суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування Фондом виконання зобов’язань
за кредитними договорами;
6) припинення Фонду;

виключити
виключити

виключити
-172- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Підпункт 6 частини першої статті 8
викласти у такій редакції: "6) подання
пропозицій Кабінету Міністрів України щодо
припинення діяльності Фонду, призначення
ліквідаційної комісії (ліквідатора) Фонду,
затвердження ліквідаційного балансу".
-173- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
77
78
79

7) розподіл чистого прибутку, одержаного
в
результаті
фінансово-господарської
діяльності Фонду;
8)
затвердження
розміру
річних
дивідендів;
9) затвердження річного звіту Фонду;

-174- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-175- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-176- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

7) розподіл чистого прибутку, одержаного
в
результаті
фінансово-господарської
діяльності Фонду;
8)
затвердження
розміру
річних
дивідендів;
9) затвердження річного звіту Фонду;

виключити
80

10) розгляд та затвердження звіту Ради
Фонду;

-177- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
виключити

Відхилено

10) розгляд та затвердження звіту Ради
Фонду;
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Редакція, прийнята в першому читанні

81

10) прийняття рішень з питань порядку
проведення Загальних зборів;

-178- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

11) вирішення інших питань, віднесених до
їх компетенції законодавством України.

-179- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

82
83

84

85

86

Пропозиції та поправки до проекту

11) прийняття рішень з питань порядку
денного проведення Загальних зборів;

Відхилено

12) вирішення інших питань, що належать
до компетенції Загальних зборів відповідно до
законодавства України.
2. Загальні збори можуть вирішувати будьякі питання діяльності Фонду, крім тих, що
належать до виключної компетенції Ради
Фонду відповідно до цього Закону або
Статуту Фонду.

виключити

Доповнити статтю 8 частиною другою
такого змісту:
«2. Загальні збори можуть вирішувати
будь-які питання діяльності Фонду, крім тих,
що віднесені до виключної компетенції Ради
Фонду законом або статутом.».
У зв’язку з цим, частини другу та третю
вважати відповідно частинами третьою та
четвертою.
-182- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано

Враховано

Відхилено

3. Кожен учасник Загальних зборів має
кількість голосів, пропорційну до розміру
його частки у статутному капіталі Фонду.

Відхилено

4. Якщо держава є єдиним учасником
Фонду, рішення з питань, що належать до
повноважень Загальних зборів, приймаються
засновником.

виключити
-183- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
виключити
-184- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частини другу та третю статті 8 –
виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити

-180- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231)
Доповнити статтю 8 частиною другою
такого змісту: «2. Загальні збори можуть
вирішувати будь-які питання діяльності
Фонду, крім тих, що віднесені до виключної
компетенції Ради Фонду законом або
статутом.».
У зв’язку з цим, частини другу та третю
вважати відповідно частинами третьою та
четвертою.
-181- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

2. Кожен учасник Загальних зборів
учасників Фонду має кількість голосів,
пропорційну до розміру його частки у
статутному капіталі Фонду.
3. Якщо держава є єдиним учасником
Фонду, рішення з питань, що належать до
повноважень Загальних зборів учасників
Фонду, приймаються засновником.

Висновки, обґрунтування

Відхилено
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87

Стаття 9. Повноваження Ради Фонду

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-185- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Назву статті 9 викласти у такій редакції:
«Порядок формування Ради Фонду та її
повноваження»;
-186- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Враховано

Назву статті 9 викласти у такій редакції:
«Порядок формування Ради Фонду та її
повноваження»;
-187- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Назву статті 9 викласти у такій редакції:
"Рада Фонду".
-188- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 8. Порядок формування Ради
Фонду та її повноваження

виключити

88

1. Рада Фонду створюється у складі п’яти
осіб, крім випадку, передбаченого абзацом
третім частини третьої цієї статті. Трьома
членами Ради Фонду є представники держави.
Два члени Ради Фонду є незалежними.

-189- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

34. Назву статті 9 викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Громадська рада Фонду».
-190- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Частину першу статті 9 викласти у такій
редакції: «1. Рада Фонду створюється у складі
п’яти осіб, крім випадку, передбаченого
абзацом третім частини третьої цієї статті.
Одним членом Ради Фонду є представник
держави. Чотири члени Ради Фонду є
незалежними.».
-191- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину першу статті 9 викласти у такій
редакції: "1. Рада Фонду створюється у складі
п’яти осіб, які є представники держави.
-192- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Рада Фонду утворюється відповідно до
абзацу першого частини другої статті 112
Закону України «Про управління об’єктами
державної
власності»
з
урахуванням
особливостей, визначених цим Законом, у
складі п’яти осіб.

виключити
-193- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

5. У частині першій статті 9 законопроекту
слова "крім випадку, передбаченого абзацом
третім частини третьої цієї статті" виключити.
-194- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

35. Частину першу статті 9 викласти в такій
редакції:
«1. Для здійснення громадського контролю
за діяльністю Фонду за результатами
конкурсу
Кабінет
Міністрів
України
призначає Громадську раду, до складу якої
входить 12 членів з числа сільгосподарських
товаровиробників, які у своєму господарстві
мають до 500 гектарів.»
-195- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину першу статті 9 викласти у такій
редакції:
«1. Рада Фонду утворюється у складі п’яти
осіб Кабінетом Міністрів України, який
затверджує її персональний склад.
До складу Рад Фонду входять:
1) представник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову, бюджетну та
боргову політику, державну політику у сфері
контролю за дотриманням бюджетного
законодавства,
державного
фінансового
контролю,
державного
внутрішнього
фінансового контролю;
2) представник центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну аграрну політику,
державну політику у сфері сільського
господарства та з питань продовольчої
безпеки держави, охорони прав на сорти
рослин, тваринництва, насінництва та
розсадництва;
3) представник центрального органу
державної влади, що забезпечує формування
та реалізує формування та реалізує державну
політику економічного, соціального розвитку
і торгівлі, державну інвестиційну політику,
державну зовнішньоекономічну політику,
управління об’єктами державної власності,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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розвитку
підприємництва,
державноприватного партнерства;
4) представник Державної аудиторської
служби України;
5) представник Ассоціацій малих та
середніх суб’єктів підприємництва, основним
видом діяльності яких є виробництво
сільськогосподарської
продукції,
що
відповідають вимогам, які ставляться до
мікропідприємств,
малих
та
середніх
підприємств
Законом
України
«Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» та у власності, оренді та/або
користуванні яких перебувають землі
сільськогосподарського
призначення
у
обсягах, що не перевищують 300 гектарів
включно із земельними ділянками (за згодою).
Членами Ради Фонду можуть бути
виключно громадяни України, державні
службовці, які займають посади не нижче
категорії “Б” відповідно поділу категорій
посад державної служби, встановлених
Законом України “Про державну службу” та
за згодою представник Ассоціацій малих та
середніх суб’єктів підприємництва, основним
видом діяльності яких є виробництво
сільськогосподарської
продукції
з
бездоганною діловою репутацією.
Пропозиції щодо затвердження складу
Ради вносяться Кабінету Міністрів України.
Діяльність
членів
Ради
Фонду
здійснюється на безоплатній основі.»
-196- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Частину першу статті 9 викласти у такій
редакції:
«1. Рада Фонду створюється відповідно до
абзацу першого частини другої статті 112
Закону України «Про управління об’єктами
державної
власності»,
з
урахуванням
особливостей, визначених цим Законом. Рада
Фонду складається з п’яти осіб.».
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89

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Строк повноважень
становить три роки.

Ради

Фонду

Пропозиції та поправки до проекту

-197- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

91

Одна особа не може займати посаду члена
Ради Фонду більше ніж два строки поспіль.
3. Учасник або група учасників, частка
яких у статутному капіталі Фонду перевищує
25 відсотків, має право призначити до складу
Ради Фонду свого представника. Держава та
учасники, частка держави у статутному
капіталі яких становить не менше 50 відсотків,
мають право разом призначити до Ради Фонду
лише трьох представників.

Відхилено

виключити
-198- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

90

Висновки, обґрунтування

36. Частину другу статті 9 викласти в такій
редакції:
«2.
Порядок
проведення
конкурсу
затверджується спільно Кабінетом Міністрів
України та Національним банком України.».
-199- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині другій статті 9 слово «три»
замінити на слово »чотири».
-200- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Строк повноважень членів Ради Фонду
становить чотири роки.

Відхилено

Враховано

Відхилено

Одна особа не може займати посаду члена
Ради Фонду більше ніж два строки поспіль.

-201- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

В абзаці першому частини третьої статті 9
слова «трьох представників» замінити
словами «одного представника».
-202- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

3. Учасник або група учасників (інші ніж
держава або учасники, частка держави у
статутному капіталі яких становить не менше
50 відсотків), частка яких у статутному
капіталі Фонду становить більше 25 відсотків,
мають право призначити до складу Ради
Фонду свого представника.

виключити

Частину третю статті 9 виключити.
-203- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-204- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
37. Частину третю статті 9 викласти в такій
редакції:
«3. Строк повноважень Громадської ради
Фонду становить три роки.».
-205- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частини третю, четверту, п’яту – десяту,
чотирнадцяту,
сімнадцяту-дев’ятнадцяту,
двадцять третю, двадцять п’яту статті 9 –
виключити.

Відхилено

Відхилено
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93

94

Редакція, прийнята в першому читанні

У разі якщо учасник або кілька учасників,
частка у статутному капіталі Фонду яких
перевищує 25 відсотків, прийняли рішення
про призначення представника до Ради
Фонду, кількість незалежних членів Ради
Фонду зменшується шляхом виключення зі
складу Ради Фонду незалежного члена Ради,
який перебуває у складі Ради найбільший
строк. У разі, якщо два та більше незалежних
членів Ради Фонду перебувають на посаді
однаковий строк, то кількість незалежних
членів Ради Фонду зменшується шляхом
виключення зі складу Ради Фонду члена Ради,
який має найменший досвід на ринках
фінансових послуг.
.

4. Представники держави у Раді Фонду
призначаються Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції та поправки до проекту

Відповідно частину четверту статті 9
вважати частиною третьою, одинадцяту четвертою, дванадцяту – п’ятою, тринадцяту
– шостою, п’ятнадцяту – сьомою, шістнадцяту
– восьмою, двадцяту – дев’ятою, двадцять
першу – десятою, двадцять другу –
одинадцятою,
двадцять
четверту
–
дванадцятою статті 9.
-206- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-207- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Частину третю статті 9 викласти у такій
редакції:
«3. Учасник або група учасників (інші ніж
держава та учасники, частка держави у
статутному капіталі яких становить не менше
50 відсотків), частка яких у статутному
капіталі Фонду перевищує 25 відсотків, має
право призначити до складу Ради Фонду свого
представника.».
-208- Н.д. Салійчук О. В. (р.к. №76)

Відхилено

Частину третю статті 9 доповнити абзацом
такого змісту: «У разі якщо кількість
незалежних членів Ради Фонду стає меншою
від кількості членів Ради Фонду, що є
представниками учасників, кількість осіб, що
входять до складу Ради Фонду, збільшується
до семи за рахунок дообрання незалежних
членів Ради.».
-209- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Частину четверту статті 9 доповнити
реченням
такого
змісту:
«Перед
призначенням із кандидатами у представники
держави у Раді Фонду проводяться
консультації в комітеті Верховної Ради
України, до предмета відання якого належать
питання аграрної і земельної політики.»

4. Представники держави у Раді Фонду
призначаються Кабінетом Міністрів України.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-210- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину четверту статті 9 доповнити
реченням
такого
змісту:
«Перед
призначенням із кандидатами у представники
держави у Раді Фонду проводяться
консультації в комітеті Верховної Ради
України, до предмета відання якого належать
питання аграрної і земельної політики.»
-211- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину четверту статті 9 виключити.
-212- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

95

96

5. Члени Ради Фонду набувають своїх
повноважень з моменту, передбаченого
цивільно-правовим договором між ними та
Фондом але не раніше дня погодження
кандидатури члена Ради Фонду органом, який
здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг. Протягом трьох робочих
днів з дня укладення договору між членом
Ради та Фондом, Голова Ради Фонду
зобов’язаний
повідомити
орган,
який
здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг, про укладення цивільноправового договору між членом Ради Фонду
та Фондом. Орган, який здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг,
повинен погодити або відмовити у
погодженні кандидатури члена Ради Фонду.
Відсутність відмови органу, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг, протягом 30 днів з дати отримання
повідомлення
вважається
погодженням

-213- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано редакційно

38. Частину четверту статті 9 викласти в
такій редакції:
«4. Одна й та ж особа не може займати
посаду члена Ради Фонду більше ніж два
строки поспіль.».
-214- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано

виключити
-215- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Відхилено

6. Абзац перший частини п’ятої статті 9
законопроекту викласти в такій редакції:
"Члени Ради Фонду набувають своїх
повноважень з моменту, передбаченого
цивільно-правовим договором між ними та
Фондом. Укладення цивільно-правового
договору між членом Ради Фонду та Фондом
можливе лише після погодження кандидатури
члена Ради Фонду Національним банком
України".
-216- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано

39. Частину п’яту статті 9 виключити.
-217- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано

виключити
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97

98

Редакція, прийнята в першому читанні

кандидатури члена Фонду. Відмова у
погодженні кандидатури члена Ради Фонду
повинна містити обґрунтування причин такої
відмови.
У разі відмови у погодженні кандидатури
члена Ради Фонду проводиться новий конкурс
на посаду незалежного члена Ради Фонду або
учасник зобов’язаний протягом 10 днів
призначити іншого представника.
6. Кабінет Міністрів України забезпечує
проведення конкурсу з відбору незалежних
членів Ради Фонду за дев’яносто днів до дня
завершення строку повноважень незалежних
членів Ради Фонду або протягом дев’яноста
днів з дня дострокового припинення
повноважень незалежного члена Ради Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

-218- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

виключити

-219- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину шосту статті 9 викласти у такій
редакції: "6. Кабінет Міністрів України
забезпечує проведення конкурсу з відбору
членів Ради Фонду за дев’яносто днів до дня
завершення строку повноважень незалежних
членів Ради Фонду або протягом дев’яноста
днів з дня дострокового припинення
повноважень члена Ради Фонду. Порядок
проведення конкурсу, обрання, призначення
та звільнення членів Ради Фонду визначається
Кабінетом Міністрів України".
-220- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

5. Кабінет Міністрів України забезпечує
проведення конкурсу на посади незалежних
членів Ради Фонду за 90 днів до дня
завершення строку повноважень незалежних
членів Ради Фонду або протягом 90 днів з дня
дострокового
припинення
повноважень
незалежного члена Ради Фонду.

виключити
-221- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

40.Частину шосту статті 9 виключити.
99

Кабінет Міністрів України для проведення
конкурсу на посади незалежних членів Ради
Фонду утворює конкурсну комісію у складі
трьох представників Кабінету Міністрів
України та двох представників міжнародних
асоціацій установ гарантування за їхньою
згодою.
Представники
міжнародних
фінансових організацій можуть брати участь у
роботі конкурсної комісії з правом дорадчого
голосу.

-222- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
У абзаці другому частини шостої статті
9 слова «та двох представників міжнародних
асоціацій установ гарантування за їхньою
згодою» замінити словами «по одному
представнику
від
всеукраїнських
(національних)
галузевих
громадських
об’єднань у аграрній та банківській сферах»;
У абзаці другому частини шостої
статті 9 останнє речення викласти в такій
редакції: «У роботі конкурсної комісії може
брати участь представник міжнародної
асоціації установ гарантування з правом
дорадчого голосу.»;

Враховано редакційно

Кабінет Міністрів України для проведення
конкурсу на посади незалежних членів Ради
Фонду утворює конкурсну комісію у складі
трьох представників Кабінету Міністрів
України та по одному представнику від
всеукраїнських (національних) галузевих
громадських об’єднань в аграрній та
фінансовій сферах. У роботі конкурсної
комісії може брати участь представник
міжнародної асоціації установ гарантування
та міжнародних фінансових організацій з
правом дорадчого голосу.
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-223- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Враховано редакційно

У абзаці другому частини шостої статті
9 слова «та двох представників міжнародних
асоціацій установ гарантування за їхньою
згодою» замінити словами «по одному
представнику
від
всеукраїнських
(національних)
галузевих
громадських
об’єднань у аграрній та банківській сферах»;
У абзаці другому частини шостої
статті 9 останнє речення викласти в такій
редакції: «У роботі конкурсної комісії може
брати участь представник міжнародної
асоціації установ гарантування з правом
дорадчого голосу.»;
-224- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити

100

Конкурсна комісія обирає незалежних
членів Ради Фонду за конкурсом у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України,
виключно із числа кандидатів, відібраних за
конкурсом агентством працевлаштування.
Незалежні члени Ради Фонду призначаються
на посади рішенням Загальних зборів
учасників Фонду.

-225- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Абзац другий частини шостої статті 9
викласти в такій редакції:
«Кабінет
Міністрів
України
для
проведення конкурсу на посади незалежних
членів Ради Фонду утворює конкурсну
комісію у складі трьох представників
Кабінету Міністрів України та по одному
представнику
від
всеукраїнських
(національних)
галузевих
громадських
об’єднань у аграрній та фінансовій сферах. У
роботі конкурсної комісії може брати участь
представник міжнародної асоціації установ
гарантування з правом дорадчого голосу.».
-226- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У абзаці третьому частини шостої
статті 9 слово «виключно» вилучити;
У абзаці третьому частини шостої
статті 9 перше речення через кому доповнити
словами «, а також із числа кандидатів,
запропонованими
громадськими
об’єднаннями
із
всеукраїнським
(національним) статусом, членами яких є малі

Конкурсна комісія обирає незалежних
членів Ради Фонду шляхом проведення
конкурсу
у
порядку,
встановленому
Кабінетом Міністрів України, виключно з
числа кандидатів, обраних у порядку
конкурсу компанією з добору персоналу.
Незалежні члени Ради Фонду призначаються
на посади рішенням Загальних зборів.
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і середні виробники сільськогосподарської
продукції та учасники банківського ринку.»;
-227- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У абзаці третьому частини шостої
статті 9 слово «виключно» вилучити;
У абзаці третьому частини шостої
статті 9 перше речення через кому доповнити
словами «, а також із числа кандидатів,
запропонованими
громадськими
об’єднаннями
із
всеукраїнським
(національним) статусом, членами яких є малі
і середні виробники сільськогосподарської
продукції та учасники банківського ринку.»;
-228- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
101
102
103

Витрати на проведення конкурсу з відбору
незалежних членів Ради Фонду несе Фонд.

-229- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Порядок проведення конкурсу з відбору
незалежних
членів
Ради
Фонду
затверджується Кабінетом Міністрів України.
7. Розмір винагороди членів Ради Фонду
встановлюється
загальними
зборами
учасників Фонду за рекомендацією агентства
працевлаштування, яке не брало участь у
відборі кандидатів на посади незалежних
членів Ради Фонду.

-230- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Витрати на проведення конкурсу з обрання
незалежних членів Ради Фонду несе Фонд.

Відхилено

Порядок проведення конкурсу з обрання
незалежних
членів
Ради
Фонду
затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Розмір винагороди членів Ради Фонду
встановлюється Загальними зборами за
рекомендацією компанії з добору персоналу,
яка не брала участі у проведенні конкурсу з
обрання кандидатів на посади незалежних
членів Ради Фонду.

виключити
виключити
-231- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Частину сьому статті 9 вилучити;
-232- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину сьому статті 9 викласти у
такій редакції:
«7. Члени Ради Фонду виконують свої
повноваження на громадських засадах.»;
-233- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину сьому статті 9 викласти у такій
редакції: "7. Розмір винагороди членів Ради
Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів
України".
-234- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-235- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

41. Частину сьому статті 9 виключити.
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104

-236- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

105

Доповнити статтю 9 новою частиною
сьомою такого змісту: «7. Члени Ради Фонду
виконують свої повноваження на громадських
засадах.»;
-237- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині восьмій статті 9 слово
«відбирають» замінити словом «відбирає»;
У частині восьмій статті 9 слова «, та
агентство працевлаштування, яке рекомендує
розмір винагороди членам Ради Фонду,
повинні» замінити словами «повинно
провадити свою діяльність відповідно до
законодавства України та»;
У частині восьмій статті 9 слово
«міжнародного вилучити»;
У частині восьмій статті 9 слово
«десять» замінити словом «п’ять»;
У частині восьмій статті 9 слова
«фінансових установ» замінити словами
«аграрних
підприємств,
установ,
організацій»;
-238- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

8. Агентство працевлаштування, яке
відбирають кандидатів на посади незалежних
членів
Ради
Фонду,
та
агентство
працевлаштування, яке рекомендує розмір
винагороди членам Ради Фонду, повинні мати
не менш як десять років міжнародного досвіду
пошуку керівників фінансових установ.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. Компанія з добору персоналу, яка
здійснює відбір кандидатів на посади
незалежних членів Ради Фонду, та компанія з
добору персоналу, яка рекомендує розмір
винагороди членам Ради Фонду, повинні мати
міжнародний досвід пошуку керівників
фінансових установ не менш як 10 років.

У частині восьмій статті 9 слово
«відбирають» замінити словом «відбирає»;
У частині восьмій статті 9 слова «, та
агентство працевлаштування, яке рекомендує
розмір винагороди членам Ради Фонду,
повинні» замінити словами «повинно
провадити свою діяльність відповідно до
законодавства України та»;
У частині восьмій статті 9 слово
«міжнародного вилучити»;
У частині восьмій статті 9 слово
«десять» замінити словом «п’ять»;
У
частині восьмій статті 9 слова «фінансових
установ» замінити словами «аграрних
підприємств, установ, організацій»;
-239- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину восьму статті 9 виключити.
-240- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-241- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

42. Частину восьму статті 9 виключити.
106

9.
Агентства
працевлаштування
визначаються Кабінетом Міністрів України у
встановленому ним порядку.

-242- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині дев’ятій статті 9 слова
«агентства»,
«визначаються»
замінити
відповідно
словами
«агентство»,
«визначається»;
-243- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У частині дев’ятій статті 9 слова
«агентства»,
«визначаються»
замінити
відповідно
словами
«агентство»,
«визначається»;
-244- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

8. Компанії з добору персоналу
визначаються Кабінетом Міністрів України у
встановленому ним порядку.

Частину дев'яту статті 9 виключити.
-245- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-246- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

43. Частину дев’яту статті 9 виключити.
107

10.
Вартість
послуг
агентства
працевлаштування, яке рекомендує розмір
винагороди членам Ради Фонду, визначається
в договорі з Фондом фіксованою грошовою
сумою.

-247- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині десятій статті 9 слова «, яке
рекомендує розмір винагороди членам Ради
Фонду,» вилучити;
-248- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У частині десятій статті 9 слова «, яке
рекомендує розмір винагороди членам Ради
Фонду,» вилучити;
-249- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

9. Вартість послуг компанії з добору
персоналу, що рекомендує розмір винагороди
членам Ради Фонду, визначається в договорі з
Фондом фіксованою грошовою сумою.

Частину десяту статті 9 виключити.
-250- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
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-251- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

44. Частину десяту статті 9 виключити.
108

11. Рада є колегіальним органом
управління Фонду, що в межах своєї
компетенції здійснює управління Фондом, а
також контролює та регулює діяльність
Правління Фонду з метою виконання стратегії
розвитку Фонду. Рада Фонду діє в інтересах
Фонду.

-252- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У частині одинадцятій статті 9 слово
"колегіальним" замінити словами "вищим
колегіальним".
-253- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-254- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

109

12. До виключної компетенції Ради Фонду
належить:

45. Частину одинадцяту статті 9
виключити.
-255- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині одинадцятій статті 9 слова «рада
Фонду діє в інтересах Фонду» замінити на
слова «Рада Фонду діє в інтересах держави
Україна».
-256- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
Частину дванадцяту статті 9 викласти у
такій редакції:
"12. До виключної компетенції Ради Фонду
належить:
1) затвердження стратегії Фонду та
стратегічних
цілей
діяльності
Фонду
відповідно до Основних напрямів діяльності,
схвалених Кабінетом Міністрів України; 2)
підготовка пропозицій щодо внесення
змін до Статуту Фонду для затвердження
Кабінетом Міністрів України; 3) подання
пропозицій Кабінету Міністрів України щодо
зміни розміру статутного капіталу Фонду; 4)
подання
пропозицій
Кабінету
Міністрів
України
щодо
припинення
діяльності Фонду, призначення ліквідаційної
комісії (ліквідатора) Фонду, затвердження
ліквідаційного
балансу;
5)

10. Рада Фонду є колегіальним органом
управління Фонду, що в межах своєї
компетенції здійснює управління Фондом, а
також контролює та регулює діяльність
Правління Фонду з метою виконання стратегії
розвитку Фонду. Рада Фонду діє в інтересах
Фонду.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

11. До виключної компетенції Ради Фонду
належить:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

затвердження
річного
плану
діяльності Фонду, бюджету, кошторису
витрат на утримання Фонду та бізнес-плану
розвитку Фонду; 6)
затвердження
порядку
функціонування
системи
внутрішнього контролю та аудиту Фонду і
контролю за її ефективністю; 7) визначення і
затвердження
стратегії
та
політики
управління ризиками, процедури управління
ними, а також переліку ризиків, їх граничних
розмірів; 8)
забезпечення
функціонування
системи
внутрішнього
контролю Фонду та контролю за її
ефективністю; 9)
контроль
за
ефективністю
функціонування
системи
управління ризиками; 10)
визначення
організаційної
структури
Фонду;
11)
здійснення контролю за діяльністю
Правління Фонду, внесення пропозицій щодо
її вдосконалення; 12)
затвердження звіту
Правління Фонду про діяльність Фонду за
звітний рік та заходів за результатами його
розгляду; 13) затвердження положення про
Раду Фонду та Правління Фонду; 14)
затвердження
положення
про
політику інвестування у фінансові активи,
систему внутрішнього контролю, систему
управління ризиками та внутрішній аудит; 15)
визначення
кількісного
складу
Правління Фонду, призначення та звільнення
з посад Голови та членів Правління Фонду,
ризик-менеджера та внутрішнього аудитора
Фонду; 16)
затвердження умов цивільноправових,
трудових
договорів,
що
укладаються з Головою правління та членами
Правління, ризик-менеджером та внутрішнім
аудитором, встановлення розміру їхньої
винагороди, у тому числі заохочувальних та
компенсаційних
виплат;
17)
встановлення
критеріїв
відбору
зовнішнього
аудитора
Фонду;
18)
визначення зовнішнього аудитора для
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проведення аудиторської перевірки Фонду
щорічно, затвердження умов договору, що
укладається з ним, встановлення розміру
оплати його послуг; 19) здійснення контролю
за діяльністю внутрішнього аудитора; 20)
розгляд висновків зовнішнього та
внутрішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами їх розгляду; 21) контроль за
усуненням недоліків, виявлених органом,
який здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг та іншими органами
державної влади та управління, які в межах
компетенції здійснюють нагляд за діяльністю
Фонду; 22)
затвердження положення про
порядок надання гарантій Фондом; 23)
визначення додаткових критеріїв
щодо
кредитоспроможності
суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування Фондом виконання зобов’язань
за
кредитними
договорами;
24)
встановлення
критеріїв
щодо
фінансових
установ,
перед
якими
здійснюється гарантування за кредитними
зобов’язаннями. 25)
надання згоди на
вчинення правочину Фондом якщо ринкова
вартість майна, робіт або послуг, що є його
предметом, становить 10 і більше відсотків
вартості власного капіталу Фонду, за даними
останньої річної фінансової звітності; 26)
визначення переліку інформації, яка
публікується на офіційній сторінці Фонду в
мережі Інтернет та забезпечення своєчасного
опублікування Фондом такої інформації; 27)
вирішення інших питань, віднесених
до її компетенції законодавством України".
-257- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

виключити
-258- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
46. Частину
виключити.

дванадцяту

статті

Відхилено
9
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Редакція, прийнята в першому читанні

110

1) розробка та затвердження стратегії
розвитку Фонду на три роки відповідно до
основних (стратегічних) напрямів діяльності
Фонду, визначених Загальними зборами
учасників Фонду, та подання її на схвалення
Загальним зборам учасників Фонду;

111
112

113
114
115
116

117
118

2) затвердження бюджету Фонду та бізнесплану розвитку Фонду;

Пропозиції та поправки до проекту

-259- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити
-260- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт перший частини дванадцятої статті
9 викласти у такій редакції:
«1) розробка проекту стратегії розвитку
Фонду на три роки відповідно до основних
(стратегічних) напрямів діяльності Фонду,
який вноситься на розгляд Кабінету Міністрів
України та затверджується Кабінетом
Міністрів України;».
-261- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

-262- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

2) затвердження бюджету Фонду та бізнесплану розвитку Фонду;

Відхилено

3) розроблення та затвердження стратегії і
політики управління ризиками, процедури
управління ризиками, а також переліку
ризиків і їх граничних розмірів;
4) забезпечення функціонування системи
внутрішнього контролю Фонду, контроль
ефективності її функціонування;
5) контроль ефективності функціонування
системи управління ризиками;

7) внесення пропозиції Загальним зборам
учасників Фонду про зміну розміру
статутного капіталу та про вступ нових
учасників;
8) здійснення контролю за діяльністю
правління Фонду, внесення пропозицій щодо
її вдосконалення;
9) затвердження звіту Правління Фонду
про діяльність Фонду за звітний рік та заходів
за результатами його розгляду;

-266- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

виключити
-263- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-264- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-265- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

6) визначення організаційної структури
Фонду;

Відхилено

7) внесення до Загальних зборів
пропозицій щодо зміни розміру статутного
капіталу Фонду та вступу нових учасників до
Фонду;
8) здійснення контролю за діяльністю
Правління Фонду, внесення пропозицій щодо
її вдосконалення;
9) затвердження звіту Правління Фонду
про діяльність Фонду за звітний рік та заходів
за результатами розгляду відповідного звіту;

виключити
виключити
-267- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-268- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
виключити

1) розроблення та затвердження стратегії
розвитку Фонду на три роки відповідно до
основних (стратегічних) напрямів діяльності
Фонду, подання її для схвалення Загальними
зборами;

Відхилено

виключити

3) визначення і затвердження стратегії та
політики управління ризиками, процедури
управління ними, а також переліку ризиків, їх
граничних розмірів;
4) забезпечення функціонування системи
внутрішнього контролю Фонду та контролю
за її ефективністю;
5)
контроль
за
ефективністю
функціонування
системи
управління
ризиками;
6) визначення організаційної структури
Фонду;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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119

10) затвердження положення про Раду
Фонду та Правління Фонду;

120

121

11) затвердження положення про політику
інвестування у фінансові активи, систему
внутрішнього контролю, систему управління
ризиками та внутрішній аудит;

12) визначення кількісного складу
Правління Фонду, призначення та звільнення
з посад Голови та членів Правління Фонду,
ризик-менеджера та внутрішнього аудитора
Фонду;

Пропозиції та поправки до проекту

-269- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити
-270- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт десятий частини дванадцятої статті
9 викласти у такій редакції:
«9) підготовка проектів положень про Раду
Фонду та Правління Фонду для затвердження
їх Кабінетом Міністрів України;».
-271- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено
Відхилено

Відхилено

виключити
-274- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт дванадцятий частини дванадцятої
статті 9 викласти у такій редакції:
«11) підготовка пропозицій Кабінету
Міністрів
України
щодо
визначення
кількісного складу Правління Фонду,
призначення та звільнення з посад Голови та
членів Правління Фонду, ризик-менеджера та
внутрішнього аудитора Фонду;».

10) затвердження положень про Раду
Фонду та Правління Фонду;

Відхилено

виключити
-272- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт одинадцятий частини дванадцятої
статті 9 викласти у такій редакції:
«10) підготовка проектів положення про
систему внутрішнього контролю, систему
управління ризиками та внутрішній аудит для
затвердження
їх
Кабінетом
Міністрів
України;».
-273- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

11) затвердження положення про політику
інвестування у фінансові активи, систему
внутрішнього контролю, систему управління
ризиками та внутрішній аудит Фонду;

12) визначення кількісного складу
Правління Фонду, призначення та звільнення
з посад голови та членів Правління Фонду,
ризик-менеджера та внутрішнього аудитора
Фонду;
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122

13) затвердження умов цивільно-правових,
трудових договорів, що укладаються з
Головою правління та членами Правління,
ризик-менеджером та внутрішнім аудитором,
встановлення розміру їхньої винагороди, у
тому числі заохочувальних та компенсаційних
виплат;
14) встановлення критеріїв відбору
зовнішнього аудитора Фонду;

-275- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

15) визначення зовнішнього аудитора для
проведення аудиторської перевірки Фонду
щорічно, затвердження умов договору, що
укладається з ним, встановлення розміру
оплати його послуг;
16) здійснення контролю за діяльністю
внутрішнього аудитора;

-277- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

17) розгляд висновків зовнішнього та
внутрішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами їх розгляду;

-279- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

123
124

125
126

127

128
129

18) контроль за усуненням недоліків,
виявлених органом, який здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг та
іншими органами державної влади та
управління, які в межах компетенції
здійснюють нагляд за діяльністю Фонду;
19) затвердження положення про порядок
надання гарантій Фондом;
20) визначення додаткових критеріїв щодо

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити

-276- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
Відхилено

виключити

-278- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
Відхилено

виключити
-280- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт сімнадцятий частини дванадцятої
статті 9 викласти у такій редакції:
«12) розгляд висновків Державної
аудиторської
служби
України
та
внутрішнього аудиту та затвердження заходів
за результатами їх розгляду;».
-281- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

15) щорічне визначення зовнішнього
аудитора для проведення аудиту Фонду,
затвердження умов договору, що укладається
із зовнішнім аудитором Фонду, встановлення
розміру оплати його послуг;
16) здійснення контролю за діяльністю
внутрішнього аудитора Фонду;
17) розгляд висновків зовнішнього та
внутрішнього аудиту Фонду, затвердження
заходів
за
результатами
відповідного
розгляду;

18) контроль за усуненням недоліків,
виявлених Національним банком України,
іншими органами державної влади та
органами управління, які в межах компетенції
здійснюють нагляд за діяльністю Фонду;

Відхилено

19) затвердження положення про порядок
надання гарантій Фондом;

Відхилено

20) визначення додаткових критеріїв щодо

виключити
-283- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

13) затвердження умов цивільно-правових,
трудових договорів, що укладаються з
головою та членами Правління Фонду, ризикменеджером та внутрішнім аудитором Фонду,
встановлення розміру їхньої винагороди, у
тому числі заохочувальних та компенсаційних
виплат;
14) встановлення критеріїв визначення
зовнішнього аудитора Фонду;

Відхилено

виключити

-282- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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130

131

132

133

134
135
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кредитоспроможності
суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування Фондом виконання зобов’язань
за кредитними договорами;
21)
встановлення
критеріїв
щодо
фінансових
установ,
перед
якими
здійснюється гарантування за кредитними
зобов’язаннями

22) надання згоди на вчинення правочину
Фондом якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, що є його предметом, становить 10
і більше відсотків вартості власного капіталу
Фонду, за даними останньої річної фінансової
звітності;
23) визначення переліку інформації, яка
публікується на офіційній сторінці Фонду в
мережі Інтернет та забезпечення своєчасного
опублікування Фондом такої інформації;
24) скликання Загальних зборів учасників
Фонду, підготовка порядку денного Загальних
зборів учасників Фонду, прийняття рішення
про дату їх проведення;
25) вирішення інших питань, віднесених до
її компетенції законодавством України.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виключити

-284- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-285- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В пункті двадцять першому частини
дванадцятої статті 9 слово «фінансових»
замінити на слово «банківських».
-286- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

виключити

-287- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-288- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-289- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-290- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункти
сьомий,
тринадцятий,
чотирнадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий,
двадцять другий, двадцять третій, двадцять
четвертий частини дванадцятої статті 9 –
виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

кредитоспроможності
суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування Фондом виконання зобов’язань
за кредитними договорами;
21)
встановлення
критеріїв
щодо
фінансових
установ,
перед
якими
здійснюється гарантування за кредитними
зобов’язаннями;

22) надання згоди на вчинення правочину
Фондом, якщо ринкова вартість майна, робіт
або послуг, що є предметом правочину, за
даними останньої річної фінансової звітності
становить 10 і більше відсотків вартості
власного капіталу Фонду;
23) визначення переліку інформації, що
належить до опублікування на офіційному
веб-сайті Фонду в мережі Інтернет,
забезпечення своєчасного опублікування
Фондом такої інформації;
24) скликання Загальних зборів, підготовка
порядку денного та прийняття рішення про
дату проведення Загальних зборів;
25) вирішення інших питань, що належать
до компетенції Ради Фонду відповідно до
законодавства України.

Відхилено

48

№

136

137
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13. Рада Фонду має право отримувати від
Правління Фонду будь-яку інформацію про
діяльність Фонду, необхідну для здійснення її
повноважень.

14. Після визначення Загальними зборами
учасників Фонду основних (стратегічних)
напрямів діяльності Фонду Рада Фонду
повинна
забезпечити
розроблення
та
затвердити стратегію розвитку Фонду на три
роки і передати її на схвалення Загальних
зборів учасників Фонду в порядку,
встановленому
Статутом
Фонду
та
положенням про Раду Фонду. Стратегія
розвитку Фонду передбачає досягнення
визначених Загальними зборами учасників
Фонду основних (стратегічних) напрямів
діяльності Фонду та містить очікувані
показники результатів діяльності Фонду.
Загальні збори учасників Фонду відмовляють
у схваленні стратегії розвитку Фонду у разі
невідповідності
стратегії
визначеним
Загальними зборами Фонду основним
(стратегічним) напрямам діяльності Фонду
або наявності суттєвих недоліків, що можуть
перешкодити
ефективному
виконанню
стратегії. У разі несхвалення стратегії
розвитку Фонду Загальні збори учасників
Фонду повертають її Раді Фонду на
доопрацювання із зазначенням конкретних
зауважень та заперечень. У разі повторного
несхвалення стратегії розвитку Фонду
Загальні збори Фонду мають право припинити
повноваження всього складу Ради Фонду, при

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Відповідно пункти восьмий, - дванадцятий
вважати пунктами сьомим-одинадцятим,
пункти сімнадцятий-двадцять перший –
пунктами дванадцятим – шістнадцятим, пункт
двадцять
п’ятий
вважати
пунктом
сімнадцятим частини дванадцятої статті 9
-291- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-292- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
47. Частину тринадцяту статті
виключити.
-293- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Відхилено

-294- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-295- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
чотирнадцяту

статті

12. Рада Фонду має право отримувати від
Правління Фонду будь-яку інформацію про
діяльність Фонду, необхідну для здійснення її
повноважень.

9

Частину чотирнадцяту статті 9 виключити.

48. Частину
виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
9

13. Після визначення Загальними зборами
основних (стратегічних) напрямів діяльності
Фонду Рада Фонду повинна забезпечити
розроблення та затвердити стратегію розвитку
Фонду на три роки, а також подати її для
схвалення Загальними зборами в порядку,
встановленому
Статутом
Фонду
та
положенням про Раду Фонду.
Стратегія розвитку Фонду передбачає
реалізацію визначених Загальними зборами
основних (стратегічних) напрямів діяльності
Фонду та містить очікувані показники
результатів діяльності Фонду.
Загальні збори відмовляють у схваленні
стратегії розвитку Фонду у разі її
невідповідності визначеним Загальними
зборами основним (стратегічним) напрямам
діяльності Фонду або наявності в ній істотних
недоліків,
що
можуть
перешкодити
ефективному виконанню стратегії. У разі
несхвалення стратегії розвитку Фонду
Загальні збори повертають її Раді Фонду на
доопрацювання з наданням конкретних
зауважень і заперечень. У разі повторного
несхвалення стратегії розвитку Фонду
Загальні збори мають право припинити
повноваження всього складу Ради Фонду.
Підстави несхвалення стратегії розвитку

49

№

138

Редакція, прийнята в першому читанні

цьому підстави несхвалення стратегії
розвитку Фонду повинні бути опубліковані
Загальними зборами учасників Фонду.
15. Повноваження члена Ради Фонду
можуть бути припинені достроково виключно
з таких підстав:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Фонду мають бути опубліковані Загальними
зборами.
-296- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину п'ятнадцяту статті 9 викласти у
такій редакції: "15. Повноваження члена Ради
Фонду можуть бути припинені достроково з
підстав, визначених Кабінетом Міністрів
України".
-297- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

14. Повноваження члена Ради Фонду
можуть бути припинені достроково виключно
з таких підстав:

виключити
-298- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

139

140

1) невиконання стратегії розвитку Фонду,
що підтверджується результатами щорічного
оцінювання, яке проводиться в порядку,
визначеному Загальними зборами учасників
Фонду;

2) повторне несхвалення Загальними
зборами учасників Фонду стратегії розвитку
Фонду, затвердженої Радою Фонду;

49. Частину п’ятнадцяту статті 9
виключити.
-299- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац перший частини п’ятнадцятої статті
9 викласти у такій редакції:
«6. Повноваження члена Ради Фонду
припиняються достроково за рішенням
Кабінету Міністрів з таких підстав:»
-300- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-301- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункти перший, другий, третій, дев’ятий,
десятий частини п’ятнадцятої статті 9 –
виключити. Відповідно пункти четвертийвосьмий частини п’ятнадцятої статті 9
вважати пунктами першим-п’ятим частини
п’ятнадцятої статті 9.
-302- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
виключити

Відхилено

Відхилено

1) невиконання стратегії розвитку Фонду,
що підтверджується результатами щорічного
оцінювання, яке проводиться в порядку,
визначеному Загальними зборами;

2) повторне несхвалення Загальними
зборами затвердженої Радою Фонду стратегії
розвитку Фонду;
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141

3) виявлення факту невідповідності члена
Ради Фонду вимогам, встановленим цим
Законом;
4) подання членом Ради Фонду особистої
письмової заяви про припинення повноважень
за власним бажанням, за умови, що така заява
подається не пізніше ніж за два тижні до
припинення повноважень;
5) подання членом Ради Фонду особистої
письмової заяви про припинення повноважень
у зв’язку з неможливістю виконувати свої
повноваження за станом здоров’я;
6) набрання законної сили вироком суду
щодо нього за умисні злочини;

-303- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

7) набрання щодо члена Ради Фонду
законної сили судовим рішенням про
притягнення
до
адміністративної
відповідальності
за
вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією;

-307- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Пункт 7 частини п’ятнадцятої статті 9
після слова «адміністративної» доповнити
словами « або кримінальної»;
-308- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

142

143

144

145

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити
-304- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-305- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-306- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) виявлення факту невідповідності члена
Ради Фонду вимогам, встановленим цим
Законом;
4) подання членом Ради Фонду особистої
письмової заяви про припинення повноважень
за власним бажанням, за умови подання такої
заяви не пізніше ніж за два тижні до
припинення повноважень;
5) подання членом Ради Фонду особистої
письмової заяви про припинення повноважень
у зв’язку з неможливістю виконувати свої
повноваження за станом здоров’я;
6) набрання стосовно члена Ради Фонду
законної сили обвинувальним вироком суду
про
притягенння
до
кримінальної
відповідальності за вчинення умисного
злочину;
7) набрання стосовно члена Ради Фонду
законної сили судовим рішенням про
притягнення
до
адміністративної
або
кримінальної відповідальності за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією;

виключити
146
147
148
149

8) смерть члена Ради Фонду, визнання його
недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім або оголошення померлим;
9) відкликання учасником Фонду свого
представника;

-309- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

10) при настанні обставин, які передбачені
абзацом другим частини третьої цієї статті
щодо незалежних членів Ради Фонду.
16. Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Ради Фонду з підстав,
передбачених
пунктами
1-4
частини
п’ятнадцятої
цієї
статті,
приймається
Загальними зборами учасників Фонду, при
цьому рішення про дострокове припинення
повноважень з підстав, передбачених

-311- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-310- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

8) смерть члена Ради Фонду, визнання його
недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно
відсутнім або оголошення померлим;
9) відкликання учасником Фонду свого
представника.

Враховано

виключити
-312- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину шістнадцяту статті 9 виключити.
-313- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-314- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

15. Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Ради Фонду з підстав,
передбачених
пунктами
1-4
частини
чотирнадцятої цієї статті, приймається
Загальними зборами. Рішення про дострокове
припинення
повноважень
з
підстав,
передбачених пунктами 1 і 2 частини
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Пропозиції та поправки до проекту

пунктами 1 і 2 частини п’ятнадцятої цієї
статті, приймається лише щодо всього складу
Ради Фонду. Повноваження члена Ради Фонду
достроково
припиняються
з
підстав,
передбачених пунктами 5-11 частини
п’ятнадцятої цієї статті, з настанням
відповідних обставин.

50. Частину шістнадцяту статті 9
виключити.
-315- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац перший частини шістнадцятої статті
9 – виключити.
-316- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231)
Частину шістнадцяту статті 9 після абзацу
першого доповнити абзацом такого змісту:
«Загальні збори учасників Фонду не мають
права приймати рішення про припинення
повноважень членів Ради Фонду з підстав, що
не передбачені цією статтею, а також не
мають права приймати рішення про тимчасове
відсторонення члена Ради Фонду від
виконання своїх повноважень.».
-317- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

150
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У разі припинення повноважень члена
Ради Фонду, який є представником учасника,
такий учасник протягом 30 днів з дня
припинення
повноважень
попереднього
представника призначає до складу Ради
Фонду нового представника.

Частину шістнадцяту статті 9 після абзацу
першого доповнити абзацом такого змісту:
«Загальні збори учасників Фонду не мають
права приймати рішення про припинення
повноважень членів Ради Фонду з підстав, що
не передбачені цією статтею, а також не
мають права приймати рішення про тимчасове
відсторонення члена Ради Фонду від
виконання своїх повноважень.».
-318- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

чотирнадцятої цієї статті, приймається лише
стосовно всього складу Ради Фонду.
Повноваження члена Ради Фонду достроково
припиняються з підстав, передбачених
пунктами 5-9 частини чотирнадцятої цієї
статті, у разі настання відповідних обставин.
Загальні збори не мають права приймати
рішення про припинення повноважень членів
Ради Фонду з підстав, не передбачених цією
статтею, а також не мають права приймати
рішення про тимчасове відсторонення члена
Ради Фонду від виконання своїх повноважень.

Враховано

Відхилено

виключити
-319- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац другий частини шістнадцятої статті
9 викласти у такій редакції:
«7. У разі припинення повноважень члена
Ради Фонду центральний орган виконавчої
влади, повноваження представника якого

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

У разі припинення повноважень члена
Ради Фонду, який є представником учасника
Фонду, такий учасник протягом 30 днів з дня
припинення
повноважень
попереднього
представника призначає до складу Ради
Фонду іншого представника учасника Фонду.
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У
разі
дострокового
припинення
повноважень незалежного члена Ради Фонду
новий член Ради Фонду обирається у порядку,
передбаченому частиною десятою цієї статті.
17. Загальні збори учасників Фонду
зобов’язані розпочати конкурсний відбір
претендентів на посади незалежних членів
Ради Фонду не пізніше ніж за чотири місяці до
закінчення строку повноважень Ради Фонду.
У разі якщо після закінчення строку
повноважень Ради Фонду Загальними
зборами учасників Фонду не прийнято
рішення про призначення нового складу Ради
Фонду, Рада Фонду продовжує виконувати
свої повноваження до призначення її нового
складу.
18. Раду Фонду очолює голова, який
обирається Радою Фонду з числа її
незалежних членів. До обрання голови його
обов’язки виконує член Ради Фонду, який є
представником держави.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

були припинені, надає Кабінету Міністрів
України пропозицію щодо призначення до
складу Ради Фонду нового представника.».
-320- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-321- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину сімнадцяту статті 9 виключити.
-322- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-323- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
51. Частину
виключити.

сімнадцяту

статті

Відхилено
9

-324- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині вісімнадцятій статті 9 слово
«незалежних» вилучити;
У частині вісімнадцятій статті 9
слова «виконує член Ради Фонду» замінити
словами «виконує найстарший за віком член
Ради Фонду»;
-325- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У частині вісімнадцятій статті 9 слово
«незалежних» вилучити;
-326- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину вісімнадцяту статті 9 викласти у
такій редакції: "18. Раду Фонду очолює
голова, який призначається Кабінетом
Міністрів України з числа її членів представників держави".
-327- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У
разі
дострокового
припинення
повноважень незалежного члена Ради Фонду
новий член Ради Фонду обирається у порядку,
передбаченому частиною п’ятою цієї статті.
16. Загальні збори зобов’язані розпочати
конкурс на зайняття посад незалежних членів
Ради Фонду не пізніше ніж за 90 днів до
закінчення строку повноважень Ради Фонду.
У разі якщо після закінчення строку
повноважень Ради Фонду Загальними
зборами
не
прийнято
рішення
про
призначення нового складу Ради Фонду, Рада
Фонду
продовжує
виконувати
свої
повноваження до призначення її нового
складу.
17. Раду Фонду очолює голова, який
обирається Радою Фонду з числа її
незалежних членів. До обрання голови його
обов’язки виконує член Ради Фонду, який є
представником держави.

виключити
-328- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено
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19. Формою роботи Ради Фонду є
засідання. Статутом Фонду може бути
передбачено випадки та порядок прийняття
Радою Фонду рішення шляхом проведення
заочного голосування. Засідання Ради Фонду
проводяться
в
міру
необхідності
з
періодичністю, визначеною статутом, але не
рідше одного разу на квартал.

Пропозиції та поправки до проекту

52. Частину вісімнадцяту статті 9
виключити.
-329- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину вісімнадцяту статті 9 викласти у
такій редакції:
«8.Раду Фонду очолює голова, який
обирається Радою Фонду з числа її членів.».
-330- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)
У частині дев’ятнадцятій статті 9 перше
речення через кому доповнити словами: «які
проводяться
в
міру
необхідності
з
періодичністю, визначеною статутом, але не
рідше одного разу на квартал», із вилученням
останнього речення цієї частини;
-331- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Відхилено

18. Формою роботи Ради Фонду є
засідання, що проводяться в міру необхідності
з періодичністю, визначеною Статутом
Фонду, але не рідше одного разу на квартал.
Статутом Фонду можуть бути передбачені
умови та порядок прийняття Радою Фонду
рішення шляхом проведення заочного
голосування.

виключити
-332- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
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20. Засідання Ради Фонду скликаються за
ініціативою голови Ради Фонду або на вимогу
члена Ради Фонду, Правління Фонду, інших
осіб, визначених статутом Фонду. Ініціатори
засідання Ради Фонду вносять питання до
порядку денного такого засідання.

53. Частину дев’ятнадцяту статті 9
виключити.
-333- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину дев’ятнадцяту статті 9 викласти у
такій редакції:
«9. Формою роботи Ради Фонду є
засідання. \Засідання Ради Фонду проводяться
в міру необхідності з періодичністю,
визначеною статутом, але не рідше одного
разу на місяць.».
-334- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

виключити
-335- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
54. Частину двадцяту статті 9 виключити.

Відхилено

19. Засідання Ради Фонду скликаються за
ініціативою голови Ради Фонду або на вимогу
члена Ради Фонду, Правління Фонду, інших
осіб, визначених Статутом Фонду. Ініціатори
засідання Ради Фонду вносять питання до
порядку денного такого засідання.
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21. Засідання Ради Фонду є правоможним
за умови участі в ньому не менше 2/3 членів
Ради Фонду.

158

159

160

22. Рішення Ради Фонду приймається
простою більшістю голосів членів Ради
Фонду, які беруть участь у засіданні, якщо для
прийняття рішення Статутом Фонду не
встановлюється більша кількість голосів.

23. Кожен член Ради Фонду має один
голос. Статутом Фонду може передбачатися
право вирішального голосу голови Ради
Фонду у разі рівного розподілу голосів.

24. Член Ради Фонду повинен виконувати
свої обов’язки особисто і не може передавати
свої повноваження іншій особі.

Пропозиції та поправки до проекту

-336- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити
-337- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

55. Частину двадцять першу статті 9
виключити.
-338- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-339- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
56. Частину двадцять другу статті 9
виключити.
-340- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині двадцять другій статті 9 слова
«якщо для прийняття рішення Статутом
Фонду не встановлюється більша кількість
голосів» - виключити.
-341- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

57. Частину двадцять третю статті 9
виключити.
-343- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині двадцять третій статті 9 слова
«Статутом Фонду може передбачатися право
вирішального голосу голови Ради Фонду у
разі рівного розподілу голосів» виключити.
-344- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено
Відхилено

21. Рішення Ради Фонду приймається
простою більшістю голосів членів Ради
Фонду, які беруть участь у засіданні, якщо для
прийняття рішення Статутом Фонду не
встановлено більшу кількість голосів.

22. Кожен член Ради Фонду має один
голос. Статутом Фонду може передбачатися
право вирішального голосу голови Ради
Фонду у разі рівного розподілу голосів.

Відхилено

Відхилено

виключити
-345- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

20. Засідання Ради Фонду є правоможним,
за умови участі в ньому не менше двох третин
членів Ради Фонду.

Відхилено

виключити
-342- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

23. Член Ради Фонду повинен виконувати
свої обов’язки особисто і не може передавати
свої повноваження іншій особі.

58. Частину двадцять четверту статті 9
виключити.
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161

25. Члени Ради Фонду мають право на
винагороду своєї діяльності за рахунок
Фонду,
якщо
інше
не
передбачено
законодавством України. Порядок виплати
винагороди визначатиметься цим Законом,
Статутом, а також цивільно-правовим
договором, що укладається з членом Ради
Фонду.

162

Стаття 10. Вимоги до членів Ради Фонду

Пропозиції та поправки до проекту

-346- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Частину двадцять п’яту статті 9 вилучити;
-347- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину двадцять п’яту статті 9 вилучити;
-348- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-349- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

59. Частину двадцять п’яту статті 9
виключити.
-350- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

-351- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

24. Члени Ради Фонду мають право на
винагороду своєї діяльності за рахунок
Фонду,
якщо
інше
не
передбачено
законодавством України. Порядок виплати
винагороди визначається цим Законом,
Статутом Фонду, а також цивільно-правовим
договором, що укладається з членом Ради
Фонду.

Стаття 9. Вимоги до членів Ради Фонду

60. Статтю 10 виключити.
163

1. Члени Ради Фонду повинні відповідати
вимогам цього Закону та нормативноправових актів органу, який здійснює
державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо професійних вимог керівників
фінансових установ. Не допускається
призначення особи на посаду члена Ради
Фонду, якщо таке призначення може
призвести до конфлікту інтересів.

-352- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині першій статті 10 слова «та
нормативно-правових актів органу, який
здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо професійних вимог
керівників фінансових установ» вилучити;
-353- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У частині першій статті 10 слова «та
нормативно-правових актів органу, який
здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо професійних вимог
керівників фінансових установ» вилучити;
-354- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину першу статті 10 викласти у такій
редакції:
«1. Членами Ради Фонду можуть бути
державні службовці, які займають посади не
нижче категорії “Б” відповідно поділу
категорій
посад
державної
служби,
встановлених
Законом
України
“Про

1. Члени Ради Фонду повинні відповідати
вимогам цього Закону та нормативноправових актів Національного банку України
щодо
професійних
вимог
керівників
фінансових установ та вимог до ділової
репутації. Не допускається призначення особи
на посаду члена Ради Фонду, якщо таке
призначення може призвести до конфлікту
інтересів.

Відхилено

56

№

164

Редакція, прийнята в першому читанні

2. Членами Ради Фонду можуть бути
особи, які мають вищу освіту, досвід роботи у
фінансовому секторі не менше п’яти років у
сукупності, у тому числі на керівних посадах
фінансових установ не менше трьох років та
бездоганну ділову репутацію.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

державну службу”, та, за згодою, представник
Асоціацій малих та середніх суб’єктів
підприємництва, основним видом діяльності
яких є виробництво сільськогосподарської
продукції, які мають бездоганну ділову
репутацію. Не допускається призначення
особи на посаду члена Ради Фонду, якщо таке
призначення може призвести до конфлікту
інтересів.».
-355- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Частину першу статті 10 після слів
«фінансових установ» доповнити словами «та
вимог до ділової репутації».
-356- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині другій статті 10 у першому
реченні слова «можуть бути особи, які мають
вищу освіту,» замінити словами «можуть
бути особи, які є громадянами України, мають
вищу освіту в сфері економіки, фінансів,
банківської діяльності або сільського
господарства,»;
У частині другій статті 10 у першому
реченні слова «досвід роботи у фінансовому
секторі» замінити словами «загальний досвід
роботи не менше п’ятнадцяти років, з них
досвід роботи
у фінансовому секторі,
сільському
господарстві, або досвід
законодавчої діяльності у аграрній сфері»
У частині другій статті 10 у першому
реченні слова «на керівних посадах
фінансових установ» замінити словами «на
керівних посадах фінансових установ або
сільськогосподарських підприємств, установ,
організацій, або громадських об’єднань у
аграрній сфері, або на посаді народного
депутата України – члена комітету Верховної
Ради України, до предмета відання якого
належить питання аграрної і земельної
політики,»;
-357- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Членами Ради Фонду можуть бути
особи, які мають вищу освіту, досвід роботи у
фінансовому секторі не менше п’яти років у
сукупності, у тому числі на керівних посадах
фінансових установ не менше трьох років, та
бездоганну ділову репутацію.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У частині другій статті 10 у першому
реченні слова «можуть бути особи, які мають
вищу освіту,» замінити словами «можуть
бути особи, які є громадянами України, мають
вищу освіту в сфері економіки, фінансів,
банківської діяльності або сільського
господарства,»;
У частині другій статті 10 у першому
реченні слова «досвід роботи у фінансовому
секторі» замінити словами «загальний досвід
роботи не менше п’ятнадцяти років, з них
досвід роботи
у фінансовому секторі,
сільському
господарстві, або досвід
законодавчої діяльності у аграрній сфері»;
У частині другій статті 10 у першому
реченні слова «на керівних посадах
фінансових установ» замінити словами «на
керівних посадах фінансових установ або
сільськогосподарських підприємств, установ,
організацій, або громадських об’єднань у
аграрній сфері, або на посаді народного
депутата України – члена комітету Верховної
Ради України, до предмета відання якого
належать питання аграрної і земельної
політики,»;
-358- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Частину другу статті 10 викласти у такій
редакції: "2. Членами Ради Фонду можуть
бути громадяни України, які мають вищу
освіту, досвід роботи у фінансовому секторі
не менше п’яти років у сукупності, у тому
числі на керівних посадах фінансових установ
не менше трьох років та бездоганну ділову
репутацію".
-359- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Членами Ради Фонду можуть бути
громадяни України, які мають вищу освіту
та займали не менше п’яти повних
календарних років керівні посади в
органах
управління
банку
або
небанківської фінансової установи, крім
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Кабінет Міністрів України має право
встановлювати
додаткові
вимоги
до
кандидатів на посади членів Ради Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

випадків, коли впродовж перебування
такої особи на керівних посадах такий банк
був визнаний неплатоспроможним або така
небанківська фінансова установа була
позбавлена відповідної ліцензії.
-360- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац перший частини другої статті 10 –
виключити.
-361- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Кваліфікаційні
вимоги
до
кандидатів на посаду члена Ради Фонду
встановлюються Національним банком
України, передбачені для рад (наглядових
рад) банків.
Кабінет Міністрів України має право
встановити
додаткові
вимоги
до
кандидатів на посаду члена Ради Фонду,
пов’язані з його досвідом управління
фінансовими
активами
та/або
фінансовими гарантіями.
У цьому випадку кандидати не можуть
бути пов’язаними між собою особами в
розумінні
Закону
України
«Про
запобігання корупції
-362- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Частину другу статті 10 доповнити
абзацом такого змісту: «З кандидатами на
посади членів Ради Фонду (у тому числі на
посади
незалежних
членів)
перед
призначенням проводяться консультації в
комітеті Верховної Ради
України, до
предмета відання якого належать питання
аграрної і земельної політики.»;
-363- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Кабінет Міністрів України має право
встановлювати
додаткові
вимоги
до
кандидатів на посаду члена Ради Фонду.

Частину другу статті 10 доповнити
абзацом такого змісту: «З кандидатами на
посади членів Ради Фонду (у тому числі на
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3. Не може бути членом Ради Фонду особа,
яка має судимість за вчинення умисного
злочину, не погашену і не зняту у
встановленому законом порядку.

4. Не може бути незалежним членом Ради
Фонду:

1) особа, яка протягом будь-якого періоду
за останні п’ять років, що передували її
призначенню до Ради Фонду, була керівником
або працівником Фонду, крім незалежного
члена Ради Фонду;

Пропозиції та поправки до проекту

посади
незалежних
членів)
перед
призначенням проводяться консультації в
комітеті Верховної Ради
України, до
предмета відання якого належать питання
аграрної і земельної політики.»;
-364- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
3. Не може бути членом Ради Фонду
особа, яка мала судимість за вчинення
умисного злочину.
-365- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частини третю та четверту статті 10 –
виключити.
-366- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Не може бути членом Ради Фонду особа,
яка мала судимість за вчинення умисного
злочину.

Відхилено

Відхилено

Частину четверту статті 10 виключити.
-367- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

4. Члени Ради Фонду, як неприбуткової
організації, виконують свої обов’язки
безоплатно.
Кабінет Міністрів України може
встановити
правила
відшкодування
підтверджених витрат членів Ради Фонду,
понесених ними внаслідок виконання їхніх
повноважень.
-368- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У пункті 1 частини четвертої статті 10
слова «, крім незалежного члена Ради Фонду»
вилучити;
-369- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У пункті 1 частини четвертої статті 10
слова «, крім незалежного члена Ради Фонду»
вилучити;
-370- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

4. Не може бути незалежним членом Ради
Фонду:

1) особа, яка протягом будь-якого періоду
за останні п’ять років, що передували її
призначенню до Ради Фонду, була керівником
або працівником Фонду, крім незалежного
члена Ради Фонду;

виключити
170

2) особа, яка мала протягом останнього

-371- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

2) особа, яка мала протягом останнього
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року, що передували її призначенню до Ради
Фонду, істотні господарські або цивільноправові відносини з Фондом або була
власником
істотної
участі,
кінцевим
бенефіціаром
або
посадовою
особою
юридичної особи, яка мала такі відносини з
Фондом. Істотними господарськими та
цивільно-правовими
відносинами
є
відносини, внаслідок яких особа отримала або
має право отримати грошові кошти або інше
майно,
переваги,
пільги,
послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди
нематеріального характеру, які перевищують
5 відсотків доходів такої особи за попередній
звітний рік;
3) особа, яка є членом виконавчого органу
юридичної особи, членом наглядової ради
якої є будь-який керівник Фонду;
4) особа, яка є власником істотної участі,
кінцевим бенефіціаром, керівником, членом
наглядової ради або працівником юридичної
особи, яка має можливість впливати на
управління або діяльність Фонду;
5) особа, уповноважена на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування,
згідно
з
переліком,
наведеним у пункті 1 частини першої статті 3
Закону України «Про запобігання корупції»,
під час перебування на вказаних посадах, а
також протягом трьох років після звільнення;
6) особа, яка протягом будь-якого періоду
за останні три роки, що передували її
призначенню до Ради Фонду, була службовою
особою, яка займає або займала відповідальне
та особливо відповідальне становище. Термін
«службові особи, які займають відповідальне
та особливо відповідальне становище»
вживається у значенні, наведеному в примітці
до статті 50 Закону України «Про запобігання
корупції”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виключити

-372- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-373- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-374- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-375- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
виключити

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

року, що передував її призначенню до Ради
Фонду, істотні господарські або цивільноправові відносини з Фондом або була
власником
істотної
участі,
кінцевим
бенефіціаром
або
посадовою
особою
юридичної особи, яка мала такі відносини з
Фондом. Істотними господарськими та
цивільно-правовими
відносинами
є
відносини, в результаті яких особа отримала
або має право отримати грошові кошти або
інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди
нематеріального характеру, які перевищують
5 відсотків доходу такої особи за попередній
звітний рік;
3) особа, яка є членом виконавчого органу
юридичної особи, членом наглядової ради
якої є будь-який керівник (член Правління)
Фонду;
4) особа, яка є власником істотної участі,
кінцевим бенефіціаром, керівником, членом
наглядової ради або працівником юридичної
особи, що має можливість впливати на
управління або діяльність Фонду;
5) особа, уповноважена на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, під час перебування на
посадах, передбачених пунктом 1 частини
першої статті 3 Закону України «Про
запобігання корупції», а також протягом
трьох років після звільнення;
6)
службова
особа,
яка
займає
відповідальне та особливо відповідальне
становище, або службова особа, яка займала
відповідальне та особливо відповідальне
становище протягом будь-якого періоду за
останні три роки, що передували її
призначенню до Ради Фонду. Термін
«службові особи, які займають відповідальне
та особливо відповідальне становище»
вживається у цьому Законі у значенні,
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7) особа, яка брала участь у зовнішньому
аудиті Фонду протягом будь-якого періоду за
останніх три роки, що передували її
призначенню до Ради Фонду;
8) особа, яка входила до складу наглядової
ради, виконавчого органу, контролюючого
органу, іншого органу фінансової установи,
якщо утворення такого органу було
передбачено
установчим
документом
фінансової установи, або яка була внутрішнім
аудитором, головним бухгалтером у такій
фінансовій установі протягом будь-якого
періоду за останні три роки до визнання
фінансової установи неплатоспроможною;
9) близька особа з особами, зазначеними у
пунктах 1-8 цієї частини, якщо призначення та
перебування цієї особи на посаді члена Ради
Фонду призведе до конфлікту інтересів.
Термін «близька особа» вживається у
значенні, наведеному в Законі України «Про
запобігання корупції».

-376- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Незалежний член Ради Фонду не може
бути афілійованою особою учасника Фонду.
Термін «афілійовані особи» вживається у
значенні, наведеному у Законі України «Про
акціонерні товариства».

-379- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Стаття 11. Правління Фонду

Висновки, обґрунтування

Відхилено

виключити
-377- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-378- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

Відхилено

виключити

-380- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

наведеному в примітці до статті 513 Закону
України «Про запобігання корупції»;
7) особа, яка брала участь у зовнішньому
аудиті Фонду протягом будь-якого періоду за
останніх три роки, що передували її
призначенню до Ради Фонду;
8) особа, яка входила до складу наглядової
ради, виконавчого органу, контролюючого
органу, іншого органу фінансової установи,
якщо утворення такого органу було
передбачено
установчим
документом
фінансової установи, або яка була внутрішнім
аудитором, головним бухгалтером у такій
фінансовій установі протягом будь-якого
періоду за останніх три роки до визнання
фінансової установи неплатоспроможною;
9) близька особа до осіб, зазначених у
пунктах 1-8 цієї частини, якщо призначення та
перебування відповідної особи на посаді
члена Ради Фонду призведе до конфлікту
інтересів. Термін «близька особа» вживається
у цьому Законі у значенні, наведеному у
абзаці четвертому частини першої статті 1
Закону України «Про запобігання корупції».
Незалежний член Ради Фонду не може
бути афілійованою особою учасника Фонду.
Термін «афілійовані особи» вживається у
цьому Законі у значенні, наведеному у пункті
1 частини першої статті 2 Закону України
«Про акціонерні товариства».
Стаття 10. Правління Фонду

61. Статтю 11 виключити.
180

1. Правління Фонду здійснює управління
поточною діяльністю Фонду.

-381- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Рада Фонду призначає членів
Правління Фонду.
-382- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Статтю 11 доповнити новою частиною
першою такого змісту:
«1. Члени Правління Фонду повинні
відповідати вимогам цього Закону та

1. Члени Правління Фонду повинні
відповідати вимогам цього Закону та
нормативно-правових актів Національного
банку України щодо професійних вимог до
керівників фінансових установ та вимог до
ділової репутації.
2. Правління Фонду здійснює управління
поточною діяльністю Фонду.
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2. До компетенції Правління Фонду
належить вирішення всіх питань, пов’язаних з
управлінням поточною діяльністю Фонду,
крім питань, що належать до виключної
компетенції Загальних зборів учасників та
Ради Фонду.

182

3. Правління Фонду підзвітне Раді Фонду
та виконує її рішення.

183

4. Правління Фонду діє від імені Фонду у
межах, встановлених цим Законом, статутом
Фонду.
5. Від імені Фонду контракт з головою
Правління підписує голова Ради Фонду.
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нормативно-правових актів Національного
банку України щодо професійних вимог
керівників фінансових установ та вимог до
ділової репутації.».
У зв'язку з цим частини 1-9 вважати
частинами 2-10.
-383- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У частині другій статті 11 слова "Загальних
зборів учасників та" виключити.
-384- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

2.
Правління
Фонду
здійснює
управління активами Фонду в межах
повноважень, наданих йому Радою Фонду
та цим Законом.
-385- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині другій статті 11 слова
«Загальних зборів учасників» замінити
словами «Кабінету Міністрів України».
-386- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину третю статті 11 після слів
«Правління Фонду підзвітне» доповнити
словами «Кабінету Міністрів України».

-387- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
5.
Відбір кандидатів на посаду
голови правління Фонду відбувається на
конкурсних
засадах, встановлених
законодавством
для
державних
підприємств.
Трудовий договір з головою правління
Фонду
підписується
особою,

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. До компетенції Правління Фонду
належить вирішення всіх питань, пов’язаних з
управлінням поточною діяльністю Фонду,
крім питань, що належать до виключної
компетенції Загальних зборів та Ради Фонду.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

4. Правління Фонду підзвітне Раді Фонду
та виконує її рішення.

5. Правління Фонду діє від імені Фонду в
межах, встановлених цим Законом та
Статутом Фонду.
6. Від імені Фонду контракт з головою
Правління Фонду підписує голова Ради
Фонду.
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6. Розподіл повноважень між членами
Правління Фонду здійснюється рішенням
Правління.
7. Кожний член Правління Фонду має
право вимагати проведення засідання
Правління та вносити питання до порядку
денного засідання.
8. Засідання Правління Фонду проводяться
в міру необхідності з періодичністю,
визначеною статутом, але не рідше одного
разу на місяць.

9. Повноваження Правління Фонду
припиняються за рішенням Ради Фонду з
одночасним прийняттям рішення про
призначення нового голови Правління Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

уповноваженою
Кабінетом Міністрів
України.
-388- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину п’яту статті 11 викласти у такій
редакції:
«5. Голову Правління призначає Кабінет
Міністрів України.».
-389- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

виключити
-390- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-391- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

8.
Рішення Правління Фонду
приймаються в міру необхідності. Щорічно
Правління Фонду приймає рішення щодо
затвердження аудиту його показників та
подає їх на розгляд Ради Фонду.
На підставі показників, наданих
Правлінням
Фонду,
Рада
Фонду
звертається до Кабінету Міністрів України
зі звітом про суму та кількість наданих
гарантій, а у разі потреби – про необхідність
докапіталізації Фонду.
-392- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-393- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину дев’яту статті 11 викласти у такій
редакції:
«9. Рада Фонду може ініціювати перед
Кабінетом Міністрів України питання щодо

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

7. Розподіл повноважень між членами
Правління Фонду здійснюється рішенням
Правління Фонду.
8. Кожний член Правління Фонду має
право вимагати проведення засідання
Правління Фонду та вносити питання до його
порядку денного.
9. Засідання Правління Фонду проводяться
в міру необхідності з періодичністю,
визначеною Статутом Фонду, але не рідше
одного разу на місяць.

10. Повноваження членів Правління Фонду
припиняються за рішенням Ради Фонду з
одночасним прийняттям рішення про
призначення нового голови Правління Фонду.
Стаття 11. Призначення керівників Фонду
1. Члени Ради Фонду та члени Правління
Фонду (далі у цій статті - керівники Фонду)
вступають на посаду з моменту їх
призначення (обрання).
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звільнення з посади Голови правління та
членів Ради Фонду.».
-394- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)
Доповнити новою статтею 11 такого
змісту:
«Стаття 11. Призначення керівників Фонду
Члени Ради та Правління Фонду (керівники
Фонду) вступають на посаду з моменту їх
призначення (обрання).
Фонд
зобов’язаний
повідомляти
Національний банк України у порядку,
встановленому його нормативно-правовими
актами, про зміну своїх керівників, в тому
числі про звільнення або призначення
(обрання,
набуття
повноважень
або
припинення повноважень), протягом п’яти
робочих днів з дня такої зміни.
Фонд
у
порядку,
встановленому
нормативно-правовими
актами
Національного банку України зобов’язаний
повідомити Національний банк України про
призначення особи на посаду керівника та
надати документи, що підтверджують
проведену перевірку відповідності такої
особи кваліфікаційним вимогам та вимогам
щодо незалежності (за необхідності).
У разі виявлення Фондом чи Національним
банком України невідповідності керівника
(кандидата
на
посаду
керівника)
кваліфікаційним вимогам, керівник (кандидат
на посаду керівника) може звернутися до
Національного
банку
України
у
встановленому його нормативно-правовими
актами порядку з клопотанням про
незастосування до нього виявленої ознаки
небездоганної ділової репутації та/або надати
додаткові документи/пояснення про його
відповідність
вимогам
професійної
придатності.
Національний банк України має право
запросити керівника (кандидата на посаду

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Фонд зобов’язаний повідомляти
Національний банк України у встановленому
ним порядку про зміну керівників Фонду, у
тому числі про їх звільнення або призначення
(обрання,
набуття
повноважень
або
припинення повноважень), протягом п’яти
робочих днів з дня такої зміни.
3. Фонд у порядку, встановленому
Національним банком України, зобов’язаний
повідомити Національний банк України про
призначення особи на посаду керівника
Фонду
та
надати
документи,
що
підтверджують
проведення
оцінки
відповідності такої особи кваліфікаційним
вимогам щодо професійної придатності та
вимогам щодо незалежності (за потреби).
4. У разі виявлення Фондом чи
Національним
банком
України
невідповідності
керівника
Фонду
кваліфікаційним вимогам щодо професійної
придатності така особа може звернутися до
Національного
банку
України
у
встановленому ним порядку з клопотанням
про незастосування до неї виявленої ознаки
небездоганної ділової репутації та/або надати
додаткові документи (пояснення), що
піддтверджують
її
відповідність
кваліфікаційним вимогам щодо професійної
придатності.
5. Національний банк України має право
запросити керівника Фонду для розгляду
питання
щодо
його
відповідності
кваліфікаційним вимогам щодо професійної
придатності та надання відповідних пояснень.
6. У разі прийняття Національним банком
України за результатами оцінки ділової
репутації
та
професійної
придатності
керівника Фонду рішення про визнання
ділової
репутації
керівника
Фонду
небездоганною та/або про невідповідність
його
кваліфікаційним
вимогам
щодо
професійної придатності Національний банк
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Висновки, обґрунтування

керівника) на розгляд питання щодо його
відповідності кваліфікаційним вимогам для
надання пояснень.
У разі прийняття Національним банком
України під час оцінки ділової репутації та
професійної придатності керівника Фонду
рішення про визнання ділової репутації
керівника небездоганною та/або рішення про
невідповідність керівника Фонду вимогам
щодо професійної придатності, Національний
банк України має право вимагати заміни
такого керівника.
Національний банк України має право
вимагати припинення повноважень керівника
Фонду, якщо за результатами здійснення
нагляду виявлено, що такий керівник:
не відповідає кваліфікаційним вимогам
та/або не забезпечує належного виконання
своїх посадових обов’язків, що призвело до
порушення вимог законодавства України.
Фонд
зобов’язаний
на
вимогу
Національного банку України вжити заходів
щодо припинення повноважень такого
керівника, а також обрання/призначення
іншої особи на відповідну посаду, якщо це
вимагається законодавством України.
Керівник Фонду припиняє виконання
покладених на нього посадових обов’язків з
моменту отримання вимоги Національного
банку
України
про
припинення
повноважень.».
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Стаття 12. Відповідальність учасників
Фонду, членів Ради та Правління Фонду

-395- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

України має право вимагати заміни такого
керівника.
7. Національний банк України має право
вимагати припинення повноважень керівника
Фонду, якщо за результатами здійснення
нагляду виявлено, що такий керівник не
відповідає кваліфікаційним вимогам щодо
професійної придатності та/або не забезпечує
належного виконання своїх посадових
обов’язків, що призвело до порушення вимог
законодавства.
Фонд
зобов’язаний
на
вимогу
Національного банку України вжити заходів
до припинення повноважень такого керівника
Фонду та призначити (обрати) іншу особу на
відповідну
посаду
у
визначеному
законодавством порядку.
Керівник Фонду припиняє виконання
покладених на нього посадових обов’язків з
моменту отримання від Національного банку
України
вимог
щодо
припинення
повноважень.

Відхилено

виключити
-396- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Стаття 12. Відповідальність учасників
Фонду, членів Ради Фонду та членів
Правління Фонду

62. Назву статті 12 викласти в такій
редакції:
«Стаття 12. Відповідальність членів
Правління Фонду та Дирекції Фонду».
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№

190

191

Редакція, прийнята в першому читанні

1. Учасники Фонду, члени Ради Фонду та
члени Правління Фонду за порушення вимог
законодавства,
здійснення
ризикових
операцій, які загрожують інтересам Фонду,
або
доведення
Фонду
до
неплатоспроможності
несуть
цивільноправову, адміністративну та кримінальну
відповідальність.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-397- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Назву статті 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Відповідальність членів Ради
та Правління Фонду.».
-398- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
У частині першій статті 12
"Учасники Фонду" виключити.
-399- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

слова
Відхилено

виключити
-400- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
63. У частину першій статті 12 слова
«Учасники Фонду, члени Ради Фонду та члени
Правління Фонду» замінити словами «Члени
Правління та Дирекції Фонду».
-401- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині першій статті 12 слова
«Учасники Фонду» виключити.
-402- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231)
Статтю 12 доповнити частиною другою
такого змісту: «2. Майнова шкода, завдана
неправомірними рішеннями, діями чи
бездіяльністю учасників Фонду, членів Ради
Фонду або членами Правління Фонду
відшкодовується особою, яка її завдала.».
-403- Н.д. Тимофійчук В. Я. (р.к. №295)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

1. Учасники Фонду, члени Ради Фонду та
члени Правління Фонду за порушення вимог
законодавства,
здійснення
ризикових
операцій, що загрожують інтересам Фонду,
або
доведення
Фонду
до
неплатоспроможності
несуть
цивільноправову, адміністративну та кримінальну
відповідальність.

Відхилено

Враховано

2.
Майнова
шкода,
завдана
неправомірними рішеннями, діями чи
бездіяльністю учасників Фонду, членів Ради
Фонду або членів Правління Фонду
відшкодовується особою, яка її завдала.

Враховано

Статтю 12 доповнити частиною другою
такого змісту:
«2.
Майнова
шкода,
завдана
неправомірними рішеннями, діями чи
бездіяльністю учасників Фонду, членів Ради
Фонду або членами Правління Фонду
відшкодовується особою, яка її завдала.».
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192

Пропозиції та поправки до проекту

-404- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

64. Після статті 12 доповнити новою
статтею такого змісту:
«Стаття ___. Нормативно-правові акти
Фонду
1. Фонд видає нормативно-правові акти з
питань, віднесених до його повноважень, які є
обов'язковими до виконання учасниками
Фонду.
2. Нормативно-правові акти Фонду
видаються у формі інструкцій, положень,
правил, які затверджуються рішенням
правління Фонду.
3. Нормативно-правові акти Фонду, які
відповідно до закону є регуляторними актами,
розробляються, розглядаються, приймаються
та оприлюднюються з урахуванням вимог
Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".
4. Нормативно-правові акти Фонду
підлягають державній реєстрації в порядку,
встановленому законодавством України.».
193

Стаття 13. Види та умови діяльності Фонду

194

1. Єдиним видом діяльності Фонду є
надання часткових гарантій за кредитними
зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів
підприємництва, що здійснюють діяльність у
сільському господарстві.

Стаття 13. Види та умови діяльності Фонду
-405- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Відхилено

1. Єдиним видом діяльності Фонду є
надання часткових гарантій за кредитними
зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів
підприємництва, що здійснюють первинне
виробництво
сільськогосподарської
продукції, її переробки та реалізації.
-406- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

1. Єдиним видом діяльності Фонду є
надання часткових гарантій за кредитними
зобов’язаннями суб’єктів малого і середного
підприємництва, що провадять діяльність у
галузі сільського господарства.

У частині першій статті 13 перше речення
викласти у такій редакції:
«1. Основним видом діяльності Фонду є
надання часткових гарантій за кредитними
зобов’язаннями малих і середніх фермерських
господарств, у тому числі сімейних
фермерських господарств, інших малих і
середніх суб’єктів підприємництва, що
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснюють
діяльність
у
сільському
господарстві.»;
Абзац перший частини першої статті 13
після слова «надання» доповнити словом
«оплатних»;

195

-407- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

У частині першій статті 13 перше речення
викласти у такій редакції:
«1. Основним видом діяльності Фонду є
надання часткових гарантій за кредитними
зобов’язаннями малих і середніх фермерських
господарств, у тому числі сімейних
фермерських господарств, інших малих і
середніх суб’єктів підприємництва, що
здійснюють
діяльність
у
сільському
господарстві.»;
-408- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

частину 1 статті 13 проекту, доповнити
новим абзацом наступного змісту: "Часткові
гарантії за кредитними зобов’язаннями малих
і середніх суб’єктів підприємництва, що
здійснюють
діяльність
у
сільському
господарстві надаються виключно тим
суб'єктам, які не мають заборгованість перед
Укрдержфондом та його регіональними
відділеннями, яких не визнано банкрутами,
щодо яких не порушено справу про
банкрутство та які не перебувають у стадії
ліквідації, а також, у яких не виявлено факти
незаконного одержання та/або нецільового
використання бюджетних коштів."
-409- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Фонд надає гарантії за кредитними
зобов’язаннями фермерів та фермерських
господарств,
компенсує
суми
їх
простроченого боргу та стягує з них кошти
за
отримання
(управління)
такими
гарантіями.
-410- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено
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Фонд має право розміщувати тимчасово
вільні кошти відповідно до положення про
політику інвестування у фінансові активи, яке
затверджується Радою Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Частину першу статті 13 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:
«Фонд на умовах та в порядку,
визначеному Радою Фонду, має право:
відшкодовувати до 50 відсотків першого
внеску за кредитними зобов’язаннями малих і
середніх фермерських господарств, у тому
числі сімейних фермерських господарств,
інших
малих
і
середніх
суб’єктів
підприємництва, що здійснюють діяльність у
сільському господарстві, у власності та/або
користуванні яких перебувають землі
сільськогосподарського призначення площею
до 500 гектарів включно;
надавати
сімейним
фермерським
господарствам
на
поворотній
основі
одноразову фінансову допомогу в розмірі до
200 тисяч гривень на купівлю земельної
ділянки для ведення сімейного фермерства;
надавати фізичним особам – громадянам
України поворотну грошову допомогу в
розмірі до 200 тисяч гривень на купівлю
земельної ділянки для ведення фермерської
діяльності.»;
-411- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Рахунки Фонду та його резерви
розміщуються
в
державних
банках
України.
-412- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

65. У частині першій статті 13 слово
«радою» замінити словом «правленням».
-413- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац другий частини першої статті 13 –
виключити.
-414- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Фонд має право розміщувати тимчасово
вільні кошти відповідно до положення про
політику інвестування у фінансові активи, що
затверджується Радою Фонду.

Відхилено

Відхилено

Частину першу статті 13 після абзацу
першого доповнити абзацами такого змісту:

70
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198
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2. Часткові гарантії надаються лише за
кредитами,
наданими
фінансовими
установами, які уклали договір про співпрацю
з Фондом та відповідають критеріям
прийнятності, затвердженим Радою Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Фонд на умовах та в порядку,
визначеному Радою Фонду, має право:
відшкодовувати до 50 відсотків першого
внеску за кредитними зобов’язаннями малих і
середніх фермерських господарств, у тому
числі сімейних фермерських господарств,
інших
малих
і
середніх
суб’єктів
підприємництва, що здійснюють діяльність у
сільському господарстві, у власності та/або
користуванні яких перебувають землі
сільськогосподарського призначення площею
до 500 гектарів включно;
надавати
сімейним
фермерським
господарствам
на
поворотній
основі
одноразову фінансову допомогу в розмірі до
200 тисяч гривень на купівлю земельної
ділянки для ведення сімейного фермерства;
надавати фізичним особам – громадянам
України поворотну грошову допомогу в
розмірі до 200 тисяч гривень на купівлю
земельної ділянки для ведення фермерської
діяльності.»;
-415- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано

2. Часткові Гарантії надаються лише за
кредитами,
наданими
фінансовими
установами, які уклали договір про співпрацю
з Фондом та відповідають критеріям
прийнятності, затвердженим Радою Фонду.
-416- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

66. У частині другій статті 13 слово
«радою» замінити словом «правленням».
-417- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину другу статті 13 викласти у такій
редакції:
«2. Банківська установа звертається до
Фонду з пропозицією щодо співучасті у
наданні
гарантій
за
кредитними
зобов’язаннями малих і середніх суб’єктів

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Гарантії надаються лише за кредитами,
наданими фінансовими установами, які
уклали договір про співпрацю з Фондом та
відповідають
критеріям
прийнятності,
затвердженим Радою Фонду.

Відхилено

71
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199

200

3. Фонд надає гарантії в обсязі до 50
відсотків непогашеної суми основного боргу.

201

4.Фонд надає гарантії на строк дії
кредитного договору, але не більше 10 років.

Пропозиції та поправки до проекту

підприємництва, що здійснюють діяльність у
сільському господарстві.».
-418- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Статтю 13 доповнити новими частинами
третьою та четвертою у такій редакції:
«3. Кожне звернення перевіряється на
можливі ризики та достовірність. Рішення про
надання гарантії на звернення банку
приймається на засіданні Правління Фонду за
умови позитивного висновку внутрішнього
аудиту.
4. Правління раз на місяць звітує перед
Радою Фонду про обсяги наданих гарантій і
перелік
малих
і
середніх
суб’єктів
підприємництва, що провадять діяльність у
сільському господарстві, що отримали
часткові
гарантії
за
кредитними
зобов’язаннями і договорами.».
Відповідно частини третю-шосту статті 13
вважати частинами п’ятою-восьмою статті 13.
-419- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину третю статті 13 викласти у такій
редакції:
«6. Фонд надає гарантії на строк дії
кредитного договору. Комісія за надання
державних гарантій на рік не має
перевищувати 1% облікової ставки НБУ на
момент укладення договору. Комісію сплачує
позичальник на рахунок Фонду.»
-420- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
4.Фонд надає гарантії повернення в
строк основної суми кредиту, наданого
фермерам
або
фермерським
господарствам.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

4. Фонд надає гарантії в обсязі до 50
відсотків непогашеної суми основного боргу.

Відхилено

5. Фонд надає гарантії на строк дії
кредитного договору, але не більше як на 10
років.
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5. Обсяг наданих непокритих гарантій не
може перевищувати більше ніж у чотири рази
розмір регулятивного капіталу Фонду,
порядок визначення якого встановлюється
органом, що здійснює державне регулювання
ринків фінансових послуг.

Для цілей цього Закону під обсягом

Пропозиції та поправки до проекту

Фонд не гарантує повернення в строк,
установлений
кредитним
договором,
процентів, комісій або інших подібних
платежів за використання кредитних
коштів,
наданих
фермерам
або
фермерським господарствам.
-421- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині четвертій статті 13 слова «але не
більше 10 років» виключити.
-422- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
5. Загальна сума аграрних гарантій,
наданих Фондом, не може перевищувати
показник, встановлений Національним
банком
України
для
небанківської
фінансової установи, яка надає гарантії.
-423- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину п’яту статті 13 викласти в такій
редакції:
«7. Обсяг наданих гарантій не може
перевищувати більше ніж у два рази розмір
регулятивного капіталу Фонду, порядок
визначення якого встановлюється органом,
що здійснює державне регулювання ринків
фінансових послуг та затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Для цілей цього Закону під обсягом
наданих гарантій слід розуміти розмір
кредитних
ризиків,
що
не
покриті
інструментами передачі кредитних ризиків,
порядок визначення якого встановлюється
органом, що здійснює державне регулювання
ринків фінансових послуг та затверджується
Кабінетом Міністрів України.».
-424- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

6. Обсяг наданих непокритих гарантій не
може перевищувати більше ніж у чотири рази
розмір регулятивного капіталу Фонду,
порядок визначення якого встановлюється
Національним банком України.

Відхилено

Відхилено

Для цілей цього Закону під обсягом
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наданих непокритих гарантій слід розуміти
розмір кредитних ризиків, що не покриті
інструментами передачі кредитних ризиків,
порядок визначення якого встановлюється
органом, що здійснює державне регулювання
ринків фінансових послуг.
6. Порядок надання гарантій та
максимальна сума гарантій Фонду перед
однією фінансовою установою у поточному
фінансовому році, визначається положенням,
затвердженим Радою Фонду.

7. Якщо протягом будь-яких 12 місяців
поспіль фінансова установа вимагає від
Фонду сплатити грошову суму за порушеними
суб’єктами
підприємництва
перед
фінансовими установами зобов’язаннями у
розмірі, що перевищує 20 відсотків від суми
усіх діючих гарантій, отриманих цією
фінансовою установою, така фінансова
установа не має права отримувати від Фонду
нові гарантії за зобов’язаннями своїх
позичальників протягом наступних 12
місяців.
8. У випадках, якщо фінансова установа
отримала менше 10 гарантій від Фонду та
вимагає сплатити грошову суму за
порушеними суб’єктами підприємництва
перед
фінансовими
установами
зобов’язаннями у розмірі, що перевищує 20
відсотків від суми усіх діючих гарантій,
отриманих цією фінансовою установою, Рада
Фонду може встановити строк, на який видача

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

виключити

-425- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

наданих непокритих гарантій слід розуміти
розмір кредитних ризиків, що не покриті
інструментами передачі кредитних ризиків,
порядок визначення якого встановлюється
Національним банком України.
Відхилено

виключити
-426- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
67. У частині шостій статті 13 слово
«радою» замінити словом «правленням».
-427- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині шостій статті 13 слово
«фінансовою»
замінити
на
слово
«банківською».
-428- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

-429- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
У частині сьомій статті 13 слова
«фінансовою»
замінити
на
слова
«банківською» у відповідних числах та
відмінках.

Відхилено

-430- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
68. У частині восьмій статті 13 слово
«рада» замінити словом «правлення».
-432- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)

7. Порядок надання гарантій та
максимальна сума гарантій Фонду перед
однією фінансовою установою у поточному
фінансовому році визначаються положенням,
що затверджується Радою Фонду.

Відхилено

виключити

-431- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

8. Якщо протягом будь-яких 12 місяців
поспіль фінансова установа вимагає від
Фонду сплатити грошову суму за порушеними
суб’єктами
підприємництва
перед
фінансовими установами зобов’язаннями у
розмірі, що перевищує 20 відсотків суми всіх
діючих гарантій, отриманих зазначеною
фінансовою установою, така фінансова
установа не має права отримувати від Фонду
нових гарантій за зобов’язаннями своїх
позичальників протягом наступних 12
місяців.
9. У разі якщо фінансова установа
отримала від Фонду менше 10 гарантій та
вимагає сплати грошової суми за порушеними
суб’єктами
підприємництва
перед
фінансовими установами зобов’язаннями у
розмірі, що перевищує 20 відсотків суми всіх
діючих гарантій, отриманих зазначеною
фінансовою установою, Рада Фонду може
встановити строк, на який видача нових
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нових гарантій такій фінансовій установі
призупиняється.

Частину восьму статті 13 викласти у такій
редакції:
«10. Якщо банківська установа надала
недостовірну інформацію щодо ризиків та
фінансового стану суб’єкта господарювання,
що претендує на отримання державних
гарантій, та його господарської діяльності,
Фонд може встановити строк, на який видача
нових гарантій такій банківській установі
призупиняється.».
-433- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

9. Після закінчення строку призупинення
надання гарантій, фінансова установа зможе
отримувати нові гарантії від Фонду, якщо така
фінансова установа відповідатиме стандартам
Фонду щодо управління ризиками та
фінансового стану.

Стаття 14. Порядок визначення критеріїв
щодо суб’єктів підприємництва та
фінансових установ

1. Для цілей цього Закону критерієм для
суб’єктів підприємництва, які мають право на
часткове гарантування виконання зобов’язань
за кредитними договорами, є малі та середні
суб’єктами підприємництва, основним видом
діяльності
яких
є
виробництво
сільскогосподарської
продукції,
які
відповідають вимогам, що ставляться до

9.
Гарантії не надаються на
покриття зобов’язань осіб, які:
а) не погасили зобов’язання за раніше
наданими гарантіями;
б) не відповідають вимогам цього
Закону.
-434- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В частині дев’ятій статті 13 слова
«фінансова» замінити на слова «банківська».
-435- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
Стаття 14. Критерії надання аграрних
гарантій
-436- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
У назві статті 14 слово «фінансових»
замінити на слово «банківських».
-437- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)
1. Для цілей цього Закону критерієм для
суб’єктів підприємництва, які мають право на
часткове гарантування виконання зобов’язань
за кредитними договорами, є малі та середні
суб’єктами підприємництва, основним видом
діяльності яких є первинне виробництво
сільськогосподарської продукції, її переробки

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

гарантій
такій
призупиняється.

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

фінансовій

установі

10. Після закінчення строку призупинення
надання гарантій фінансова установа зможе
отримувати нові гарантії від Фонду, якщо така
фінансова установа відповідатиме критеріям
прийнятності, затверджених Радою Фонду.
11. Гарантії не надаються на покриття
зобов’язань осіб, які:
а) не погасили зобов’язання за раніше
наданими гарантіями;
б) не відповідають вимогам цього Закону.

Стаття 14. Порядок визначення критеріїв
стосовно суб’єктів підприємництва та
фінансових установ

Відхилено

Відхилено

1. Для цілей цього Закону критерієм для
суб’єктів підприємництва, які мають право на
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами, є мікро, малі та
середні суб’єкти підприємництва, основним
видом діяльності яких є виробництво
сільськогосподарської
продукції,
які
відповідають вимогам до мікропідприємств,
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Висновки, обґрунтування

мікропідприємств, малих та середніх Законом
України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» та у власності
та/або користуванні яких перебувають землі
сільськогосподарського
призначення
у
обсягах, що не перевищують 500 гектарів
включно із земельними ділянками, які
придбаються за грошові кошти, отримані у
кредит.

та реалізації, які відповідають вимогам, що
ставляться до мікропідприємств, малих та
середніх
Законом
України
«Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» та у власності та/або користуванні
яких
перебувають
землі
сільськогосподарського
призначення
у
обсягах, що не перевищують 500 гектарів
включно із земельними ділянками, які
придбаються за грошові кошти, отримані у
кредит.
-438- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині першій статті 14 слова «Для
цілей цього Закону критерієм для суб’єктів
підприємництва, які»
замінити словами
«Особами, які відповідно до цього закону»;
У частині першій статті 14 слова
«малі та середні суб’єктами підприємництва,»
замінити словами «малі і середні фермерські
господарства, у тому числі сімейні фермерські
господарства, інші малі і середні фермерські
господарства, у тому числі
сімейні
фермерські господарства, інші малі і середні
суб’єкти підприємництва,»;
У частині першій статті 14 слова «які
відповідають вимогам, що ставляться до
мікропідприємств,
малих та середніх»
замінити
словами
«які
є
мікропідприємствами, малими та середніми
підприємствами згідно із»;
У частині першій статті 14 слова «у
обсягах, що не перевищують 500 гектарів»
замінити словами «площею до 500 гектарів»;
У частині першій статті 14 слова «із
земельними ділянками, які придбаються за
грошові кошти, отримані у кредит» вилучити;
-439- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

малих та середніх підприємств згідно із
Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» та у
власності
та/або
користуванні
яких
перебувають землі сільськогосподарського
призначення в обсязі, що не перевищує 500
гектарів, включаючи земельні ділянки, що
придбаваються за грошові кошти, отримані у
кредит.

У частині першій статті 14 слова «малі
та середні суб’єктами підприємництва,»
замінити словами «малі і середні фермерські
господарства, у тому числі сімейні фермерські
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№

210

211

Редакція, прийнята в першому читанні

Зазначений в цьому пункті граничний
показник розраховується сумарно щодо всієї
групи
пов’язаних
із
суб’єктом
підприємництва контрагентів. При цьому
суб’єкт підприємництва не може входити до
групи пов’язаних з ним контрагентів, які не
відповідають зазначеним в цьому пункті
граничним
показникам
щонайменше
протягом останнього календарного року.
Суб’єктами підприємництва, які мають

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

господарства, інші малі і середні фермерські
господарства, у тому числі
сімейні
фермерські господарства, інші малі і середні
суб’єкти підприємництва,»;
У частині першій статті 14 слова «які
відповідають вимогам, що ставляться до
мікропідприємств,
малих та середніх»
замінити
словами
«які
є
мікропідприємствами, малими та середніми
підприємствами згідно із»;
-440- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. Отримувачем аграрної гарантії може
бути фермер або фермерське господарство,
які відповідають вимогам цього Закону.
-441- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

69. У частині першій статті 14 слова
«загальними зборами учасників» замінити
словом «правлінням».
-442- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац перший частини першої статті 14
після слів «та у власності» доповнити словом
«оренді», цифру «500» замінити на «300»,
після слів «отримані у кредит» доповнити
словами «живуть і працюють на землі
сільськогосподарського призначення».
-443- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

виключити

-444- Н.д. Грищенко Т. М. (р.к. №272)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Зазначений в абзаці першому цієї частини
граничний показник розраховується сумарно
щодо всієї групи пов’язаних із суб’єктом
підприємництва контрагентів. При цьому
суб’єкт підприємництва не може входити до
групи пов’язаних із ним контрагентів, які не
відповідають зазначеним в абзаці першому
цієї
частини
граничним
показникам
щонайменше
протягом
останнього
календарного року.
Суб’єктами підприємництва, які мають
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

право на часткове гарантування виконання
зобов’язань за кредитними договорами є
юридичні особи, фізичні особи-підприємці,
які здійснюють свою діяльність у галузі
сільського господарства.

Суб’єктами підприємництва, які мають
право на часткове гарантування виконання
зобов’язань за кредитними договорами є
фізичні особи-підприємці, які здійснюють
свою діяльність з первинного виробництва
сільськогосподарської продукції, її переробки
та реалізації.
-445- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині першій статті 14 абзац третій
вилучити;
-446- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

право на гарантування виконання зобов’язань
за кредитними договорами, є юридичні особи
та фізичні особи - підприємці, які провадять
діяльність у галузі сільського господарства.

виключити

212

У разі якщо кредит надається з метою
придбання
земельної
ділянки
сільськогосподарського призначення, Фонд
надає часткові гарантії лише за умови
передачі цих земельних ділянок у заставу
кредитодавцям.

-447- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац третій частини першої статті 14
після слів «фізичні особи-підприємці,»
доповнити
словами
«фермерські
господарства».
-448- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
Абзац четвертий частини першої статті 14
викласти у такій редакції: "Фонд не має права
вимагати передачі земельних ділянок у
заставу кредитодавцям, як умову для
часткового
гарантування
виконання
зобов’язань за кредитними договорами".
-449- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

Відхилено

У разі якщо кредит надається з метою
придбання
земельної
ділянки
сільськогосподарського призначення, Фонд
надає гарантії лише за умови передачі таких
земельних ділянок у заставу кредитодавцям.

Відхилено

виключити

213

Цільова група суб’єктів підприємництва,

-450- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзаци четвертий та п’ятий частини
першої статті 14 – виключити.
-451- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Відхилено

Цільова група суб’єктів підприємництва,
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

які мають право на часткове гарантування
виконання зобов’язань за кредитними
договорами,
визначаються
Загальними
зборами учасників Фонду.

У абзаці п'ятому частини першої статті 14
слова "Загальними зборами учасників Фонду"
замінити словами "Радою Фонду".
-452- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

які мають право на гарантування виконання
зобов’язань за кредитними договорами,
визначається Загальними зборами.
Відхилено

виключити
214

215

216

217

218
219

2. Не мають право на часткове
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами:

1)
юридичні
особи,
учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарами яких є громадяни держави,
визнаної Україною державою-агресором або
державою-окупантом;

2) особи, які належать або належали до
терористичних організацій та юридичні
особи, в яких особи, які належать або
належали до терористичних організацій
виступають
учасниками
(акціонерами,
членами) або кінцевими бенефіціарами;
3)
юридичні
особи,
учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарами яких є іноземні держави;

4) юридичні особи, у яких неможливо
встановити
бенефіціарного
власника
(контролера);
5) юридичні особи, бенефіціарні власники
(контролери) яких зареєстровані в офшорних
зонах, віднесених до переліку офшорних зон
Кабінетом Міністрів України;

-453- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано

2. Не мають право на часткове
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами:
-454- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

70. У частині другій статті 14 слово
«радою» замінити словом «правленням».
-455- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Підпункт 1 частини другої статті 14
викласти у такій редакції: "1) юридичні особи,
учасниками (акціонерами, членами) або
кінцевими бенефіціарами яких є іноземці,
особи без громадянства, іноземні юридичні
особи та іноземні держави".

-456- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)
Підпункт 3 частини другої статті 14
викласти у такій редакції: "3) юридичні особи,
учасниками (акціонерами, членами) або
кінцевими бенефіціарами яких є іноземці,
особи без громадянства, іноземні юридичні
особи та іноземні держави".

Відхилено

2. Не мають права на гарантування
виконання зобов’язань за кредитними
договорами:

1)
юридичні
особи,
учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарами яких є громадяни держави,
визнаної Україною державою-агресором або
державою-окупантом;

2) особи, які належать або належали до
терористичних організацій, юридичні особи, в
яких особи, які належать або належали до
терористичних
організацій,
виступають
учасниками (акціонерами, членами) або
кінцевими бенефіціарами;
3)
юридичні
особи,
учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарами яких є іноземні держави;

4) юридичні особи, у яких неможливо
встановити
бенефіціарного
власника
(контролера);
5) юридичні особи, бенефіціарні власники
(контролери) яких зареєстровані в офшорних
зонах, віднесених Кабінетом Міністрів
України до переліку офшорних зон;
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

220

6) фізичні та юридичні особи, стосовно
яких застосовано спеціальні економічні та
інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно
до Закону України «Про санкції» у вигляді
заборони на укладення правочинів з набуття у
власність земельних ділянок, а також
пов’язаними з ними особами;

221

7)
юридичні
особи,
створені
за
законодавством України, що перебувають під
контролем фізичних та юридичних осіб,
зареєстрованих у державах, включених
Міжнародною групою з протидії відмиванню
брудних грошей (FATF) до списку держав, що
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню
доходів, одержаних злочинним шляхом.

222

8)
юридичні
особи,
учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарами яких є особи, які одночасно
виступають
учасниками
(акціонерами,
членами) інших юридичних осіб, що
займаються
сільськогосподарською
діяльністю.

223

9) фізичні особи-підприємці, які одночасно
виступають
учасниками
(акціонерами,
членами) юридичних осіб, що займаються
сільськогосподарською діяльністю.

224

Додаткові
критерії
щодо
кредитоспроможності
суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами, визначаються Радою
Фонду.

Пропозиції та поправки до проекту

-457- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Підпункт 6 частини другої статті 14
викласти у такій редакції: "6) іноземці, особи
без громадянства, іноземні юридичні особи та
юридичні особи, учасниками (акціонерами,
членами) або кінцевими бенефіціарами яких є
іноземці, особи без громадянства, іноземні
юридичні особи та іноземні держави".

-458- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Підпункт 8 частини другої статті 14
викласти у такій редакції: "8) юридичні особи,
учасниками (акціонерами, членами) або
кінцевими бенефіціарами яких є особи, які
одночасно
виступають
учасниками
(акціонерами, членами) інших юридичних
осіб, що займаються сільськогосподарською
діяльністю, або іноземці, особи без
громадянства, іноземні юридичні особи та
іноземні держави".

-459- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
Додаткові
критерії
щодо
кредитоспроможності
суб’єктів
підприємництва, які мають право на часткове
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами, визначаються Радою
Фонду.

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6) фізичні та юридичні особи, стосовно
яких застосовано спеціальні економічні та
інші
обмежувальні
заходи
(санкції)
відповідно до Закону України «Про санкції» у
вигляді заборони на укладення правочинів з
набуття у власність земельних ділянок, а
також пов’язані з ними особи;
7)
юридичні
особи,
створені
за
законодавством України, що перебувають під
контролем фізичних та юридичних осіб,
зареєстрованих у державах, включених
Групою з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF) до
списку держав, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом;
8)
юридичні
особи,
учасниками
(акціонерами, членами) або кінцевими
бенефіціарами яких є особи, які одночасно
виступають
учасниками
(акціонерами,
членами) інших юридичних осіб, що
провадять діяльність у галузі сільського
господарства;

9) фізичні особи - підприємці, які
одночасно
виступають
учасниками
(акціонерами, членами) юридичних осіб, що
провадять діяльність у галузі сільського
господарства.
Додаткові
критерії
щодо
кредитоспроможності
суб’єктів
підприємництва, які мають право на
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами, визначаються Радою
Фонду.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

225

2. Критерії прийнятності щодо фінансових
установ, які надали кредити та зобов’язання
перед якими частково гарантуються Фондом,
затверджуються Радою Фонду.

226

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-460- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Частину другу
статті 14 вважати
частиною третьою цієї статті;
Частину другу статті 14 доповнити
реченням такого змісту: «Такі фінансові
установи зобов’язані відповідати стандартам
Фонду щодо управління
ризиками та
фінансового стану.»;
-461- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Частину другу статті 14 доповнити
реченням такого змісту: «Такі фінансові
установи зобов’язані відповідати стандартам
Фонду щодо управління ризиками та
фінансового стану.»;
-462- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Враховано

2. Критерії прийнятності щодо фінансових
установ, які надали кредити та зобов’язання
перед якими частково гарантуються Фондом,
затверджуються Радою Фонду.
-463- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

71. У частині третій статті 14 слово
«радою» замінити словом «правленням».
-464- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Частину третю статті 14 після слів
«затверджуються Радою Фонду «доповнити
словами «та Кабінетом Міністрів України», а
слово
«фінансових»
замінити
на
«банківських».
-465- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Критерії прийнятності щодо фінансових
установ, які надали кредити та зобов’язання
перед
якими
гарантуються
Фондом,
затверджуються Радою Фонду.

Відхилено

Відхилено

Доповнити статтю 14 новою частиною
такого змісту: «4. Часткове гарантування
виконання зобов’язань за кредитними
договорами, а також відшкодування до 50
відсотків першого внеску за кредитними
зобов’язаннями Фонд здійснює у разі, якщо
непогашення особами основної суми боргу за

81

№
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кредитом
сталося
з
таких
підстав:
недоотримання очікуваних доходів через
зниження урожайності; повної чи часткової
загибелі посівів, врожаю, поголів’я великої
рогатої та іншої худоби; знищення або
істотного
пошкодження
сільськогосподарської техніки; смерті чи
встановлення
інвалідності
керівника
фермерського господарства, голови сімейного
фермерського господарства; Рада Фонду має
право визначати інші підстави, за яких Фонд
здійснює часткове гарантування виконання
зобов’язань за кредитними договорами, а
також відшкодовує до 50 відсотків першого
внеску за кредитними зобов’язаннями.»;
-466- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Доповнити статтю 14 новою частиною
такого змісту:
«4. Часткове гарантування виконання
зобов’язань за кредитними договорами, а
також відшкодування до 50 відсотків першого
внеску за кредитними зобов’язаннями Фонд
здійснює у разі, якщо непогашення особами
основної суми боргу за кредитом сталося з
таких підстав:
недоотримання очікуваних доходів через
зниження урожайності;
повної чи часткової загибелі посівів,
врожаю, поголів’я великої рогатої та іншої
худоби;
знищення або істотного пошкодження
сільськогосподарської техніки;
смерті чи встановлення інвалідності
керівника фермерського господарства, голови
сімейного фермерського господарства.
Рада Фонду має право визначати інші
підстави, за яких Фонд здійснює часткове
гарантування виконання зобов’язань за
кредитними договорами, а також відшкодовує
до 50 відсотків першого внеску за кредитними
зобов’язаннями.»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

227

Стаття 15. Джерела фінансування Фонду

228

1. Джерелами фінансування Фонду є:

229

кошти, передані до статутного капіталу
Фонду;

230

дохід
від
фінансово-господарської
діяльності;
кошти, отримані від третіх осіб на
безповоротній основі;

231

Пропозиції та поправки до проекту

233

бюджетні кошти в разі передбачення їх
законом про Державний бюджет України на
відповідний рік;
кредити та гранти, у тому числі коштів
міжнародних фінансових організацій та
міжнародної технічної допомоги;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 15. Джерела формування коштів
Фонду
1. Джерелами формування коштів Фонду є:
-467- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац другий частини першої статті 15
після слова «кошти» доповнити словами «та
майно,
передані
Кабінетом
Міністрів
України».

Відхилено

-468- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

У частині першій статті 15 слова «на
безповоротній основі» замінити словами «на
поворотній та/або безповоротній основі;
-469- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Враховано

У частині першій статті 15 слова «на
безповоротній основі» замінити словами «на
поворотній та/або безповоротній основі;
-470- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац четвертий частини першої статті 15
– виключити.
232

Висновки, обґрунтування

-471- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац шостий частини першої статті 15
викласти у такій редакції:
«гранти
міжнародних
фінансових
організацій
та
міжнародної
технічної
допомоги».

1) кошти, передані до статутного капіталу
Фонду;

2) дохід від фінансово-господарської
діяльності;
3) кошти, отримані від третіх осіб на
поворотній та/або безповоротній основі,
зокрема кредити та гранти, у тому числі
кошти міжнародних фінансових організацій
та міжнародної технічної допомоги;

Відхилено

Відхилено

4) бюджетні кошти в разі передбачення їх
законом про Державний бюджет України на
відповідний рік;
5) облігації внутрішньої державної позики;
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234

235

236

237

238

239

Редакція, прийнята в першому читанні

інші
джерела,
законодавством.

не

заборонені

Пропозиції та поправки до проекту

Стаття 16. Внутрішній аудит Фонду

-472- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Абзац сьомий частини першої статті 15 –
виключити.
-473- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

1. У Фонді діє внутрішній аудит.

2. Внутрішній аудитор призначається та
звільняється з посади Радою Фонду.
Внутрішній аудитор у своїй діяльності
підзвітний Раді Фонду. Повноваження
внутрішнього
аудитора
визначається
Статутом Фонду.
3. Внутрішній аудитор надає звіти станом
на 01 січня та 01 липня Раді Фонду з
висновками та пропозиціями щодо питань,
віднесених до його повноважень, не пізніше
одного місяця після настання відповідного
строку.
Звіти
внутрішнього
аудитора
підлягають затвердженню Радою Фонду.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

6)
інші
джерела,
законодавством.

не

заборонені

Відхилено

Стаття 16. Внутрішній аудит Фонду

Стаття 16. Контроль над діяльністю
Фонду
-474- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

1. У Фонді діє внутрішній аудит.

1. Контроль над фінансовою діяльністю
Фонду здійснює державна аудиторська
служба України, а від імені Верховної Ради
України – Рахункова Палата.
-475- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити

-476- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині третій статті 16 слова «з
висновками та пропозиціями щодо питань,
віднесених до його повноважень,» вилучити;
-477- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)

Відхилено

виключити
-478- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Статтю 16 доповнити новою частиною
четвертою у такій редакції:
«4. У разі виявлення неправомірних або
рішень, що мають ознаки корупційних,
прийнятих правлінням Фонду, внутрішній
аудитор невідкладно звертається до Ради
Фонду з вимогою скликання позачергового
засідання. При виявленні порушень Ради
Фонду внутрішній аудитор спрямовує

2.
Внутрішній
аудитор
Фонду
призначається та звільняється з посади Радою
Фонду. Внутрішній аудитор Фонду у своїй
діяльності
підзвітний
Раді
Фонду.
Повноваження внутрішнього аудитора Фонду
визначається Статутом Фонду.
3. Внутрішній аудитор Фонду подає звіти
внутрішнього аудиту Фонду станом на 1 січня
та 1 липня до Ради Фонду з висновками та
пропозиціями щодо питань, що належать до
його повноважень, не пізніше одного місяця з
дня настання відповідного строку. Звіти
внутрішнього аудиту Фонду підлягають
затвердженню Радою Фонду.

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

висновки про результати діяльність до
Кабінету Міністрів України та Національного
агентства з питань запобігання корупції.».
240

Стаття 17. Розкриття інформації Фондом

241

1. Річний звіт, який включає звіт про
діяльність Фонду за звітний рік та фінансову
звітність, оприлюднюється на своїй офіційній
сторінці в мережі Інтернет не пізніше 30
квітня наступного за звітним року.
2. Фонд щомісячно публікує на своїй
офіційній сторінці в мережі Інтернет
інформацію про умови надання Фондом
часткових гарантій, про осіб, яким надані
гарантії та суми таких гарантій, а також про
виплати за наданими гарантіями.

242

243

Фонд публікує інформацію щодо критеріїв
щодо фінансових установ, перед якими
здійснюється гарантування за кредитними
зобов’язаннями, інформацію щодо критеріїв
відбору зовнішнього аудитора Фонду.

244

Орган,
який
здійснює
державне
регулювання ринків фінансових послуг, маже
встановлювати перелік іншої інформації, яка
підлягає публікуванню на офіційній сторінці
Фонду в мережі Інтернет.
Стаття 18. Взаємовідносини держави та
Фонду

245

Стаття 17. Розкриття інформації Фондом
-479- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

У частині першій статті 17 цифри і слова
«30 квітня» замінити цифрами і словами «30
березня»;
-480- Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165)
2. Фонд щомісячно публікує на своїй
офіційній сторінці в мережі Інтернет
інформацію про умови надання Фондом
часткових гарантій, про осіб, яким надані
гарантії та суми таких гарантій, а також про
виплати за наданими гарантіями.
-481- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
В абзаці другому частини другої статті 17
слово «фінансових» замінити на слово
«банківських».
-482- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

1. Річний звіт, який включає звіт про
діяльність Фонду за звітний рік та фінансову
звітність, оприлюднюється на офіційному
веб-сайті Фонду в мережі Інтернет не пізніше
30 квітня наступного за звітним року.
2. Фонд щомісяця публікує на своєму
офіційному веб-сайті в мережі Інтернет
інформацію про умови надання Фондом
часткових гарантій, про осіб, яким надані
гарантії, суми таких гарантій, а також про
виплати за наданими гарантіями.

Відхилено

Фонд публікує інформацію про критерії
щодо фінансових установ, перед якими
здійснюється гарантування за кредитними
зобов’язаннями, та інформацію про критерії
відбору зовнішнього аудитора Фонду.

Враховано

Національний
банк
України
може
визначати перелік додаткової інформації, що
підлягає публікуванню на офіційному вебсайті Фонду в мережі Інтернет.

-483- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Враховано

Назву статті 18 викласти у такій редакції:
«Державне регулювання діяльності Фонду»;
-484- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Стаття 18. Державне
діяльності Фонду

Враховано

Назву статті 18 викласти у такій редакції:
«Державне регулювання діяльності Фонду»;
-485- Н.д. Железняк Я. І. (р.к. №212)

Враховано редакційно

У абзаці третьому частини другої статті 17
слово «іншої» замінити словом «додаткової»;

регулювання

7. Статтю 18 законопроекту викласти в
такій редакції:
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Пропозиції та поправки до проекту

"Стаття 18. Державне регулювання та
нагляд за діяльністю Фонду здійснює
Національний банк України".
-486- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Статтю 18 – виключити.
246

Висновки, обґрунтування

Відхилено

1. Орган, який здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг,
здійснює регулювання діяльності Фонду.

247

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1. Державне регулювання та нагляд за
діяльністю Фонду здійснює Національний
банк України.
-487- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Статтю 18 доповнити частиною другою
такого змісту:
«2. Орган державного регулювання ринків
фінансових послуг протягом тридцяти
календарних днів з дати державної реєстрації
Фонду включає Фонд до державного реєстру
фінансових установ.»;
-488- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Статтю 18 доповнити частиною другою
такого змісту:
«2. Орган державного регулювання ринків
фінансових послуг протягом тридцяти
календарних днів з дати державної реєстрації
Фонду включає Фонд до державного реєстру
фінансових установ.»;
248
249
250
251

Стаття 19. Прикінцеві положення

Стаття 19. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до такого закону України:
1) абзац п’ятий частини другої статті 3
Закону України «Про управління об'єктами
державної власності» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2006, № 46, ст.456 зі
змінами) після слів «Закону України "Про
банки і банківську діяльність"» доповнити
словами «, а також на управління Фондом
часткового
гарантування
кредитів
у

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
-489- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт перший Частину другу статті 19
викласти у такій редакції:
«2. Внести зміни до такого закону
України:

Відхилено

2. Абзац п’ятий частини другої статті 3
Закону України «Про управління об'єктами
державної власності» (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із
наступними змінами) доповнити словами і
цифрами «а також на управління Фондом
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві, що здійснюється
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сільському господарстві, що здійснюється
відповідно до Закону України «Про Фонд
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві».

1) абзац четвертий частини другої статті 3
Закону України «Про управління об'єктами
державної власності» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2006, № 46, ст.456 зі
змінами) після слів «Закону України "Про
банки і банківську діяльність"» доповнити
словами «Особливості управління Фондом
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському
господарстві
визначаються
відповідно до Закону України «Про Фонд
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві».
-490- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відповідно до Закону України «Про Фонд
часткового
гарантування
кредитів
у
сільському господарстві», крім абзацу
першого частини другої статті 112».

Враховано

Пункт перший частини другої статті 19
доповнити словами «, крім абзацу першого
частини другої статті 112.».
252
253
254

255

3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
утворити Фонд часткового гарантування
кредитів
у
сільському
господарстві,
забезпечити формування та сплату його
статутного капіталу;
прийняти
нормативно-правові
акти,
передбачені цим Законом;

258
259

1) протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
утворити Фонд часткового гарантування
кредитів
у
сільському
господарстві,
забезпечити формування та сплату його
статутного капіталу;
прийняти
нормативно-правові
акти,
передбачені цим Законом;
-491- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д.
Євтушок С. М. (р.к. №436), Н.д. Івченко В.
Є. (р.к. №185)
Пункт перший частини третьої статті 19
доповнити абзацом четвертим наступного
змісту:
«забезпечити приміщенням та затвердити
всі необхідні документи, що регулюють
роботу Фонду та Ради Фонду».

256

257

3. Кабінету Міністрів України:

2) протягом шести місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними

Відхилено

2) протягом шести місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
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органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
260

-492- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

1) Частину третю статті 19 «Прикінцеві
положення» доповнити новим пунктом третім
такого змісту: «3) у 2022 році поінформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону».
Обґрунтування: З метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України у 2022 році про стан виконання цього
Закону.
-493- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

Доповнити статтю 19 «Прикінцеві
положення» новими пунктами 4-6 наступного
змісту:
«4. Фонду протягом трьох місяців з дня
його утворення привести свою діяльність у
відповідність з цим Законом.
5. Національному банку України протягом
дев’яти місяців з дня набрання чинності цим
Законом привести у відповідність та
розробити нормативно-правові акти на
виконання цього Закону.
6. На нормативно-правові акти, які
розробляються
та
затверджуються
Національним банком України на виконання
цього Закону, не поширюються вимоги
Закону України «Про засади державної
регуляторної діяльності у сфері господарської
діяльності.».
261

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом;
3) у 2022 році поінформувати Верховну
Раду України про стан виконання цього
Закону.
4. Фонду протягом трьох місяців з дня його
утворення привести свою діяльність у
відповідність із цим Законом.
5. Національному банку України протягом
дев’яти місяців з дня набрання чинності цим
Законом привести свої нормативо-правові
акти у відповідність із цим Законом та
розробити нормативно-правові акти на
виконання цього Закону.
6. На нормативно-правові акти, що
розробляються
та
затверджуються
Національним банком України на виконання
цього Закону, не поширюються вимоги
Закону України «Про засади державної
регуляторної діяльності у сфері господарської
діяльності».
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