
ПРОEКТ 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

 

Про внесення змін до Закону України  

«Про управління об’єктами державної власності» щодо приведення  

діяльності наглядових рад у відповідність до керівних принципів 

Організації економічного співробітництва та розвитку 

 

 

З метою послідовного та системного втілення керівних принципів 

Організації економічного співробітництва та розвитку у діяльність суб’єктів 

господарювання державного сектору  

 

Верховна Рада України постановляє: 

 

I. 1.Доповнити статтю 112 Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» після частини першої новою частиною другою 

наступного змісту: 

«Наглядова рада є підзвітною власнику державного унітарного 

підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі яких більше 50 

відсотків акцій (часток) належать державі та відповідає за результати його 

господарської діяльності відповідно до законодавства. Основаним критерієм 

результативності діяльності наглядової рад є ефективність діяльності 

державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі». 

Вважати частини другу – шосту відповідно частинами третьою – сьомою. 

 

2. Викласти частину другу статті 112 Закону України «Про управління 

об’єктами державної власності» у наступній редакції: 

 

«2. До складу наглядових рад державних унітарних підприємств, 

господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі, включається не менш ніж 2 незалежних члена 

(незалежних директори) наглядової ради, із правом дорадчого голосу, що 

мають становити не більш ніж третину загальної кількості членів наглядової 

ради. До незалежних членів застосовуються вимоги щодо їх освіти, досвіду, 

професійності та експертних компетентностей. Незалежні члени несуть 

персональну відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 

Конкретні вимоги щодо кваліфікації, освіти, експертної компетентності та 

досвіду незалежного члена визначаються Кабінетом Міністрів України». 
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3. Викласти статтю 113  Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» у наступній редакції: 

«1. Незалежним членом наглядової ради державного унітарного 

підприємства або, з урахуванням положень законів України, господарського 

товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) 

належать державі, не може бути особа, яка: 

1) є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі 

України «Про акціонерні товариства») такого державного унітарного 

підприємства або господарського товариства та/або його акціонерів (учасників), 

або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших 

відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб; 

2) є власником корпоративних прав такого господарського товариства 

(самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси 

такого власника; 

3) є державним службовцем; 

4) є аудитором такого державного унітарного підприємства або 

господарського товариства; 

5) бере участь в аудиті такого державного унітарного підприємства або 

господарського товариства, або його дочірнього підприємства, філії, 

представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який 

працює у складі аудиторської організації 

6) перебувала на посаді голови виконавчого органу державного 

унітарного підприємства або господарського товариства протягом останнього 

року; 

7) працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради 

державного підприємства або господарського товариства протягом останніх 9 

років. 

8) є близькою особою з особами, зазначеними у цій статті.  

2. Вимоги до незалежного члена наглядової ради державного унітарного 

підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджує Кабінет Міністрів 

України. 

Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради державного 

унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі 

якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, що пропонуються 

суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду 

незалежних членів наглядової ради, визначаються за результатами конкурсного 

відбору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
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3. З незалежним членом наглядової ради та представником власника 

державного унітарного підприємства та господарського товариства, у 

статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі 

– особою, визначеною уповноваженим органом управління, укладається 

цивільно-правовий договір. Незалежний член наглядової ради виконує свої 

повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору та статуту 

державного унітарного підприємства або господарського товариства, у 

статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. 

Незалежний член має право на компенсацію у повному обсязі витрат, 

пов’язаних із реалізацією функцій незалежного члена державного унітарного 

підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 

50 відсотків акцій (часток) належить державі. 

4. Під час здійснення повноважень члена наглядової ради, у тому числі 

під час голосування на її засіданнях, незалежний член наглядової ради 

керується законами України та професійним досвідом щодо доцільності 

прийняття відповідних рішень. 

У своїй діяльності незалежний член (незалежний директор) керується 

інтересами суспільства, що обумовлюють соціальні, економічні, оборонні, 

безпекові та інші цілі утворення відповідного державного унітарного 

підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 

50 відсотків акцій (часток) належать державі, і забезпечує реалізацію своїх 

повноважень у спосіб, визначений законом та статутом державного унітарного 

підприємства або такого господарського товариства, та діють з мето 

максимізації цінності підприємства для суспільства (Керівні принципи, с. 33).  

Незалежні члени наглядових рад самостійно визначаються щодо 

голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради.». 

 

ІІ. Прикінцеві положення та перехідні положення: 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання 

чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність 

із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом; 

 

3. Незалежні члени наглядових рад виконують свої повноваження до 

закінчення дії цивільно-правових договорів з дотриманням умов укладеного з 

ним договору та статуту державного унітарного підприємства або 

господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків 
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акцій (часток) належать державі, та після закінчення строку дії договору 

підлягають переобранню у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України і 

у відповідності до цього Законом. 

 

 

Голова Верховної Ради України      Д. РАЗУМКОВ  


