
Позиція НАКО щодо Законопроєкту №3822
“Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної

форми власності”

Суб’єкт управління
В законопроєкті до другого читання Кабінет Міністрів визначений єдиним суб’єктом управління.
Це положення відповідає пунктам D, Е розділу ІІ Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного
врядування на підприємствах державної форми власності. У них закріплено, що повноваження
держави як власника мають бути лише в одного органу чи організації. Визначення саме
Кабінету Міністрів єдиним суб’єктом управління унеможливлює потенційний конфлікт
інтересів, адже відповідно до міжнародних стандартів не можна поєднувати функції з управління
підприємствами ОПК і формування політики у військово-промисловій сфері.

Повноваження наглядової ради та інших органів управління
Нова версія законопроєкту визначає чіткий перелік гарантій і повноважень наглядової ради,
зокрема посилається на Закон “Про акціонерні товариства”. Вона також передбачає, що статут
новоствореного товариства має чітко визначати вимоги до кандидатів на посаду членів
наглядової ради і розмір їхньої винагороди та компенсації. Це буде створювати запобіжники від
ручного управління та є важливим елементом запровадження реального корпоративного
управління на підприємствах українського ОПК.

Міжнародні стандарти передбачають наявність щонайменше половини незалежних членів у
складі наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради передбачає наявність не менше однієї
третини і не більше половини незалежних членів від всього складу наглядової ради. Членів
наглядової ради з боку держави буде затверджувати Кабмін за пропозиції Мінстратегпрому. При
цьому порядок відбору членів Наглядової ради наразі не може забезпечити відповідність
Керівним принципам ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної
форми власності. Тобто бракує добре структурованого, прозорого процесу висування членів
наглядової ради, який мав би забезпечити професіоналізм та незалежність наглядової ради,
це одна з ключових рекомендацій ОЕСР щодо управління державними підприємствами.

У своїх рекомендаціях ОЕСР радять створити спеціалізовану комісію або “громадської ради”, яка
має здійснювати нагляд за висуванням кандидатур членів Наглядових рад державних
підприємств. Така рада могла б суттєво підвищити рівень незалежності та професіоналізму
наглядової ради. Щоб забезпечити незалежність наглядової ради і гарантувати її заповнення за
принципом професіоналізму, НАКО закликає долучати представників громадськості і
міжнародних партнерів до процесу відбору та призначення членів ради.

Майно та ресурси
На час корпоратизації законопроєкт передбачає особливий режим для Укроборонпрому та
підпорядкованих йому підприємств, зокрема, він деталізує оптимізацію майна та ресурсів.



Передбачено спрощення процедур передачі майна від одного підприємства до іншого, заміни
обтяженого майна (навіть не зареєстрованого в установленому порядку): достатньо буде рішення
Укроборонпрому, без згоди Фонду державного майна.

Варто зазначити, що до моменту державної реєстрації нового акціонерного товариства всі діючі
органи управління Концерну (наглядова рада, рада директорів та генеральний директор)
продовжуватимуть виконувати свої обов’язки відповідно Статуту Укроборонпрому.
Впродовж цього часу наглядова рада концерну виконуватиме виключно контролюючу
функцію, тоді як генеральний директор прийматиме ключові рішення щодо відчуження,
списання, використання та передачі об’єктів державної власності оборонно-промислового
комплексу. В організаційних питання наглядова рада може вносити пропозиції щодо складу
учасників Концерну, що розглядатимуться на рівні Кабінету Міністрів.

До другого читання законопроєкт встановлює додаткові гарантії контролю за прийнятими
рішеннями: Укроборонпром і створене в майбутньому акціонерне товариство будуть зобов’язані
публікувати прийняті рішення про заміну обтяженого майна чи безоплатну передачу майна на
офіційному сайті з дотриманням вимог законодавства про захист державної таємниці протягом
трьох днів з моменту ухвалення.

Авіа-космічні підприємства
У Прикінцевих та перехідних положеннях з’явилася норма про можливість застосування цього
закону (у разі прийняття) і на державні підприємства авіаційно-космічної галузі та ті, що
перебувають в управлінні Міністерства оборони. В результаті перетворення Укроборонпрому на
нове акціонерне товариство, діючий Закон “Про особливості управління об’єктами державної
власності в оборонно-промисловому комплексі” втратить чинність. Передбачається, що новий
закон можуть застосовувати до процедур перетворення цих підприємств за рішенням Кабінету
Міністрів. Але цей законопроєкт не містить чітких вказівок щодо того, чим саме
керуватимуться ці підприємства в разі відсутності такого рішення з боку Кабміну.


