
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 22 червня 2021 року № 14-3 

м. Київ 
 

Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності справляння 

доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери 

управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 

Закону України „Про Рахункову палату” розглянуто Звіт про результати 

аудиту ефективності справляння доходів від власності суб’єктів 

господарювання, що належать до сфери управління Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

За підсумками розгляду Рахункова палата 

В С Т А Н О В И Л А: 

1. Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України (далі – Мінекономіки, до 03.09.2019 – Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку)) та 

Державною податковою службою України (далі – ДПС, до 21.08.2019 – 

Державна фіскальна служба України (далі – ДФС)) протягом 2019–2020 років 

не забезпечено ефективного контролю за правильністю та своєчасністю 

надходжень до державного бюджету доходів від власності суб’єктів 

господарювання (далі – СГ), що належали до сфери управління 

Міністерства.  
Мінекономрозвитку (Мінекономіки) не забезпечено виконання 

вимог Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436 (далі – 
Господарський кодекс) і Закону України від 21.09.2006 № 185 „Про 
управління об'єктами державної власності” (далі – Закон № 185) у частині 
здійснення ефективного контролю за діяльністю СГ, які належали до сфери 
управління Міністерства, що негативно вплинуло на відрахування СГ до 
державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних 
унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 
відповідно до закону (далі – частина чистого прибутку), та дивідендів 
(доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є корпоративні права держави (далі – 
дивіденди): 
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– не затверджено стратегічних планів 77 СГ із 113 працюючих, що 
належали до сфери управління Міністерства станом на 01.01.2021, з яких  
11 мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та включені до 
Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для 
економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.03.2015 № 83; 

– не затверджено форми подання інформації про виконання стратегічних 
планів, як наслідок, 36 працюючими СГ звітування до Міністерства не 
здійснювалось, стратегічні цілі, а також методи і способи їх досягнення 
відповідно до пріоритетів державної політики не аналізувались та 
не переглядались; 

– річні інвестиційні плани на 2019 рік затверджено 69 СГ, на 2020 рік – 
65 СГ, а інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3–5 років) СГ 
Міністерством взагалі не затверджувались; 

– у порушення частини першої статті 75 Господарського кодексу понад 
20,0 відс. СГ у 2019 році та 29,0 відс. у 2020 році провадили діяльність за 
відсутності затверджених фінансових планів, зокрема, через збиткову діяльність.  

Встановлено, що у визначений законодавством строк не затверджено на 
2019 рік фінансових планів 100 СГ, на 2020 рік – 71 СГ, на 2021 рік – 63 СГ. 

Чистий фінансовий результат (прибуток) СГ, що належали до сфери 
управління Міністерства, з обсягу якого визначаються відрахування до 
державного бюджету частини чистого прибутку, протягом 2019–2020 років 
недовиконано порівняно із запланованим показником на 49,0 відс., чистий 
фінансовий результат (збиток) таких СГ майже у три рази перевищував 
запланований показник і становив (-11,7) млрд гривень. 

1.2. Мінекономрозвитку (Мінекономіки) протягом 2019–2020 років 
не забезпечено належного ведення обліку СГ, що перебували у сфері його 
управління.  

Згідно з даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності за 
Мінекономіки обліковується 318 СГ державного сектору економіки, належність 
яких до сфери управління Міністерством підтверджено, та 803 СГ, належність 
яких до сфери управління Міністерством не підтверджено. 

Переліки підприємств, установ, організацій, затверджені наказом 
Мінекономіки від 27.08.2020 № 1645 „Про затвердження Переліків державних 
підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 
Мінекономіки, господарських товариств, щодо яких Мінекономіки здійснює 
управління корпоративними правами держави, та господарських структур, 
контроль за діяльністю яких здійснює Мінекономіки”, у серпні 2020 року 
налічували 491 СГ. За розрахунками Рахункової палати, кількість СГ станом на 
01.01.2021 мала становити 485 СГ, що, зокрема, спричинено передаванням СГ 
із сфери управління Мінекономіки до сфери управління Фонду державного 
майна України та інших державних органів, водночас станом на 01.01.2021 
відповідні зміни до зазначеного наказу не вносилися.  

1.3.  Мінекономіки надано Кабінету Міністрів України інформацію 
про результати Єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами 
державної власності за 2019 рік, яка у частині відображення кількості СГ 
була некоректною та неповною.  
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Мінекономіки як центральним органом виконавчої влади, що 
здійснює оцінку ефективності виконання функцій з управління об'єктами 
державної власності, діяльність Міністерства у цій сфері за 2019 рік оцінено 
„задовільно”, що свідчить про відсутність належного контролю за 
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності. 

Так, Мінекономіки у звіті про ефективність управління об’єктами 
державної власності за 2019 рік, поданому Кабінету Міністрів України, здійснено 
оцінку ефективності діяльності 93 СГ, при цьому за результатами моніторингу 
діяльності СГ, що належать до сфери управління Міністерства, проведеного 
Мінекономіки, нараховувалось 117 СГ. 

Міністерством у порушення абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.08.2008 № 777 „Про проведення конкурсного відбору 
керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2017 № 523) не проводились 
конкурси для призначення керівників підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких за даними 
останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу перевищує  
200 млн грн, наглядова рада на таких підприємствах також не утворювалась. 

Запроваджена Мінекономрозвитку (Мінекономіки) практика призначення 
виконувачів обов’язків керівників, з якими договір (контракт) не укладається, 
суперечить вимогам частини третьої статті 65 Господарського кодексу та має 
негативний вплив на результати фінансово-господарської діяльності, а отже, і 
обсяги, з яких здійснюються відрахування до державного бюджету доходів від 
власності. 

1.4.  Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає 
сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами 
та їх об'єднаннями, разом із фінансовою звітністю протягом 2019– 
2020 років до ДФС (ДПС) подавали 123 СГ, що належали до сфери 
управління Міністерства, з них 88 здійснювали відрахування до 
державного бюджету частини чистого прибутку. 

Виконання доведених прогнозних (індикативних) показників надходжень 
частини чистого прибутку та дивідендів до загального фонду Державного 
бюджету України за кодом класифікації доходів бюджету (далі – ККДБ) 
21010000 „Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, 
та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність” у 2018– 
2020 роках ДФС (ДПС) в середньому забезпечено на рівні 102,5 відс.  
(152,0 млрд грн), з яких 1,5 відс. (2,25 млрд грн) – надходження 88 СГ, що 
належали до сфери управління Мінекономрозвитку (Мінекономіки).  

Майже 56 відс. (1,17 млрд грн) надходжень частини чистого прибутку  
(2,1 млрд грн) забезпечено державними підприємствами „Поліграфічний 
комбінат „Україна” по виготовленню цінних паперів” та „Укрхімтрансаміак”. 

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2019–2020 роках 
господарські товариства, що належали до сфери управління Мінекономрозвитку 
(Мінекономіки), дивіденди до державного бюджету не сплачували через 
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відображення збитків у звіті про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 
за відповідний рік загалом на суму 10,9 млрд гривень.  

2. Нормативно-правова база в частині справляння до державного 
бюджету доходів від власності СГ до 2020 року була недосконалою та 
суперечливою, що призводило до численних судових оскаржень і 
прийняття рішень судів не на користь контролюючих органів.  

Змінами, внесеними Законом України від 16.01.2020 № 465 „Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування 
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 
законодавстві” (далі – Закон № 465) до Закону № 185, з 27.02.2020 Податковий 
кодекс України від 02.12.2010 № 2755 (далі – Податковий кодекс) віднесено до 
законодавства про управління об’єктами державної власності, а з 23.05.2020 
змінами, внесеними Законом України від 16.01.2020 № 466 „Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування 
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому 
законодавстві” (далі – Закон № 466) до Податкового кодексу, на контролюючі 
органи покладено функції з адміністрування частини чистого прибутку та 
дивідендів, зобов’язання зі сплати частини чистого прибутку та дивідендів на 
державну частку прирівняне до грошового зобов’язання платника, розрахунок 
частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку – до 
податкової декларації. Водночас Кабінетом Міністрів України не забезпечено 
виконання вимог Прикінцевих положень Закону № 465 у частині перегляду 
і приведення у відповідність з вимогами Закону № 185 і Податкового 
кодексу Порядку № 138 та Порядку формування та реалізації дивідендної 
політики держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.05.2007 № 702.  

Крім того, порядок спрямування господарською організацією, у 
статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками 
календарного року частини чистого прибутку на виплату дивідендів, 
передбачений абзацом першим частини п’ятої статті 11 Закону № 185, Кабінетом 
Міністрів України не затверджений. 

Порядок нарахування пені на суму дивідендів на державну частку, 
несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі 
якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і 
більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутному капіталі 
господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, 
затверджений наказом Мінекономрозвитку від 02.07.2013 № 725 (далі – 
Порядок № 725) і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2013 
за № 1830/24362, потребує відповідного правового врегулювання в частині 
посилання на Мінекономрозвитку та застосування назви посади „Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України”. 

3. Мінекономрозвитку (Мінекономіки) в порушення вимог 
Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 12.12.2018 № 1062, не створено дієвої системи внутрішнього 
контролю. Утворений у Міністерстві структурний підрозділ (сектор 
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забезпечення внутрішнього контролю), до завдань якого віднесено 
організацію процесу управління ризиками, не функціонує, оскільки жодної 
посадової особи до нього не призначено.  

У порушення пункту 8 зазначених Основних засад Міністерством не 

розроблено внутрішніх документів, спрямованих на забезпечення 

функціонування елементів внутрішнього контролю (управління ризиками, 

здійснення заходів контролю, інформаційного та комунікаційного обміну і 

моніторингу).  

Підрозділ внутрішнього аудиту протягом 2019–2020 років не проводив 

оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, оцінки 

якості виконання Міністерством завдань, визначених актами законодавства, та 

оцінки ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань 

Міністерства, що є порушенням пункту 4 та підпункту 1 пункту 5 Порядку 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього 

аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 

№ 1001. Як наслідок, керівництву Міністерства не надавались об’єктивні і 

незалежні висновки та рекомендації щодо функціонування системи контролю, 

удосконалення системи управління, запобігання виникненню помилок чи 

інших недоліків у діяльності Міністерства, для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень. 

4. До 23.05.2020 контроль за справлянням відрахувань до державного 
бюджету частини чистого прибутку здійснювався органами ДФС (ДПС), 
дивідендів – Мінекономрозвитку (Мінекономіки). Після набрання чинності 
змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом № 466, 
адміністрування частини чистого прибутку та дивідендів здійснюється 
органами ДПС. 

4.1. Встановлено, що протягом 2019–2020 років розрахунок частини 
чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету 
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, разом з фінансовою 
звітністю до ДФС (ДПС) подавали 9 СГ (наукові установи), що відповідно до 
абзацу першого пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 23.02.2011 № 138 (далі – Порядок  № 138), звільняються від сплати частини 
чистого прибутку до державного бюджету. 

З метою визначення ефективності діяльності наукових установ 
проводиться їх державна атестація, яка є обов’язковою для наукових установ 
державної, комунальної форм власності, а також наукових установ, у статутних 
капіталах яких є частка, що належить державі.  

Науковим установам, що пройшли державну атестацію, Міністерство 
освіти і науки України видає свідоцтво про державну атестацію за 
затвердженою ним формою. При цьому в оприлюднених на вебсайті МОН 
результатах державної атестації не зазначається термін дії свідоцтва, а ведення 
окремого реєстру наукових установ, що пройшли державну атестацію, 
законодавством не передбачено.  
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Крім того, чинними нормами Податкового кодексу в частині регулювання 
неподаткових відносин та Порядку № 138 не передбачено обов’язковості 
подання до податкового органу свідоцтва про державну атестацію.  

Зазначене унеможливлює встановлення фактичного терміну дії 
свідоцтва про державну атестацію наукових установ при проведенні 
органами ДПС перевірок в частині правильності застосування розміру 
відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету.  

Водночас контролюючі органи зобов’язані здійснювати контроль за 
своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини 
чистого прибутку (доходу) до бюджету, зокрема, державними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями (підпункт 191.1.51 пункту 191.1  
статті 191 Податкового кодексу). 

Слід зазначити, що звільнення наукових установ від сплати до 

державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами 

фінансово-господарської діяльності та зобов’язання щодо спрямування не 

менш як 50 відс. чистого прибутку від своєї діяльності на провадження 

ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, фінансування 

інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази передбачено 

частиною другою статті 8 Закону України від 26.11.2015 № 848 „Про наукову 

і науково-технічну діяльність” (далі – Закон № 848). 

Науковими установами, що належать до сфери управління 

Мінекономіки, за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019– 

2020 роках отримано 126,0 млн грн чистого прибутку (доходу), отже, не менш як 

63,0 млн грн мали бути спрямовані на провадження ініціативної наукової і 

науково-технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної 

матеріально-технічної бази. 

4.2. Через неузгодженість податкового законодавства, зокрема в 

частині відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку, 

яка є неподатковим платежем  і водночас є обов’язковою для відрахування, 

а також за відсутності переліку функцій щодо адміністрування цього платежу, 

які були закріплені за ДФС (ДПС) згідно із статтею 191 Податкового кодексу 

в редакції до 23.05.2020, надходження донарахованих за результатами 

документальних перевірок зобов’язань зі сплати частини чистого 

прибутку в розмірі 4,2 млн грн можливе лише після ухвалення судами 

відповідних рішень.  

За 2019–2020 роки ДФС (ДПС) проведено 27 документальних перевірок 

СГ, що належали до сфери управління Міністерства, з них за результатами 

чотирьох встановлено порушення щодо нарахування та сплати частини чистого 

прибутку в сумі 4 708,8 тис. грн, з яких узгоджено 366,3 тис. грн, сплачено до 

державного бюджету 101,6 тис. грн, оскаржуються в судовому порядку  

4 241,0 тис. гривень. 
Крім того, контролюючим органом за результатами перевірки показників 

розрахунку частини чистого прибутку (доходу) ДП „Поліграфічний комбінат 
„Україна” по виготовленню цінних паперів” встановлено: підприємством у 
порушення вимог статті 111 Закону № 185 і пункту 1 Порядку № 138 (із 
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змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 
№ 1015 „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України”) застосовано норматив відрахування 40 
відс. замість 90 відс., що призвело до заниження на157,7 млн грн зобов’язань 
зі сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню до 
державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями за 2019 рік. 

За результатами перевірки складено акт від 01.04.2020  
№ 606/28-10-45-02/16286441 та прийнято податкове повідомлення-рішення 
від 05.05.2020 № 0000064502, яке ДП „Поліграфічний комбінат „Україна” по 
виготовленню цінних паперів” оскаржується у судовому порядку (справа 
№ 640/18107/20).  

4.3. Заборгованість 60 СГ, що належали до сфери управління 
Міністерства, зі сплати частини чистого прибутку станом на 01.01.2019 – 
98,8 млн грн, з яких 93,3 млн грн (94,4 відс.) – заборгованість 
ДП „Укрхімтрансаміак”, що погашена підприємством до кінця 2019 року.  

Водночас заходи щодо погашення заборгованості зі сплати частини 

чистого прибутку, які вживались ДПС протягом 2020 року, були недостатніми, 

та призвели до її збільшення з 7,4 до 7,6 млн гривень.  

5. Мінекономіки, Міністерством юстиції України і Фондом 

державного майна України не забезпечено належної взаємодії та обміну 

інформацією в частині обліку СГ, що призводить до неякісного та 

нерезультативного адміністрування доходів від власності.  
Через відсутність ефективної взаємодії Міністерства юстиції України як 

органу, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у 
сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців, а також Фонду 
державного майна України та Мінекономіки як органу управління, СГ, які не 
провадять діяльності (прийнято рішення про припинення юридичної особи, але 
процедуру припинення державної реєстрації в установленому законодавством 
порядку не завершено), не обліковуються та/або зняті з обліку в органах ДФС, 
Пенсійному фонді України, не розташовані за юридичною адресою, не є 
балансоутримувачами нерухомого державного майна та дані про які не внесено 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, обліковуються у Єдиному державному реєстрі 
підприємств та організацій України. 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова 
палата 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про результати аудиту ефективності справляння доходів від 

власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, затвердити. 
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2. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту 
ефективності справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що 
належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України, надіслати Верховній Раді України протягом 
15 днів із дня затвердження Звіту. 

3. Відомості про результати аудиту ефективності справляння доходів від 
власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, у формі рішення Рахункової палати надіслати Кабінету Міністрів 
України і рекомендувати доручити: 

3.1. Мінфіну спільно з Мінекономіки підготувати та внести на розгляд 
Кабінету Міністрів України проєкти постанов Кабінету Міністрів України щодо: 

– внесення змін до Порядку формування та реалізації дивідендної 

політики держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.05.2007 № 702, та Порядку № 138 з метою врегулювання питань, 

пов’язаних з декларуванням та відрахуванням платниками частини чистого 

прибутку, дивідендів на державну частку господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є корпоративні права держави, відповідно до вимог 

Закону № 185 та Податкового кодексу; 
–  порядку спрямування господарською організацією, у статутному 

капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року 
частини чистого прибутку на виплату дивідендів, передбаченого абзацом 
першим частини п’ятої статті 11 Закону № 185.  

3.2. Мінекономіки відповідно до частини шостої статті 16 Закону № 185 

розробити та затвердити форму звітності, за якою суб’єкти управління 

зобов’язані надавати Міністерству інформацію про виконання стратегічних 

планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і 

господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за 

діяльністю яких вони здійснюють. 
3.3. Міністерству юстиції України спільно з Фондом державного майна 

України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади 
розглянути питання урегулювання механізму в частині внесення відомостей до 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України щодо СГ, які 
були зареєстровані до 01.07.2004, не провадять діяльності та щодо яких 
відповідно до вимог Закону № 755 не здійснено державної реєстрації припинення 
юридичної особи. 

4. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 

Мінекономіки та рекомендувати: 
– вжити заходів щодо усунення порушень, встановлених під час аудиту; 
– упорядкувати облік СГ, що перебувають у сфері управління 

Міністерства, та забезпечити надання інформації з метою внесення змін до 
Єдиного реєстру об’єктів державної власності та Реєстру корпоративних прав 
держави; 

– забезпечити відповідно до пунктів 5 і 6 частини першої статті 6  
Закону № 185 затвердження стратегічних планів розвитку державних унітарних 
підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 
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50 відс. акцій (часток) належать державі, управління корпоративними правами 
або контроль за діяльністю яких вони здійснюють, річних фінансових, 
інвестиційних планів та інвестиційних планів на середньострокову перспективу 
(3–5 років) державних підприємств і господарських структур, що належать до 
сфери управління Мінекономіки, а також здійснення контролю за їх виконанням;  

– дотримуватись вимог частини другої статті 75 Господарського кодексу 
та пунктів 5 і 6 Порядку складання, затвердження та контролю виконання 
фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, 
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 02.03.2015 № 205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  
19.03.2015 за № 300/26745, при здійсненні аналізу та затвердженні фінансових 
планів СГ, що належать до сфери управління Мінекономіки, а також посилити 
контроль за своєчасним складанням та поданням звітів про їх виконання; 

– забезпечити моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання 
показників фінансових планів СГ, що належать до сфери управління 
Міністерства, вжити заходів щодо поліпшення роботи СГ; 

– забезпечити створення та функціонування у Міністерстві ефективної 
системи внутрішнього контролю і виконання підрозділом внутрішнього 
аудиту завдань, передбачених законодавством; 

– забезпечити взаємодію з органами державної влади для поліпшення 
управління СГ державного сектору економіки; 

– вивчити та запропонувати Кабінету Міністрів України напрями 
поліпшення діяльності СГ державної форми власності, зокрема щодо 
державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки 
держави та/або значний вплив у безпековій, інфраструктурній, соціальній та 
іншій сферах суспільного життя країни; 

– вести зміни до Порядку № 725 з метою приведення у відповідність з 
вимогами чинного законодавства посилання на Мінекономрозвитку та 
застосування назви посади „Міністр економічного розвитку і торгівлі України”. 

5. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 
ДПС і рекомендувати: 

– вжити заходів щодо усунення порушень, встановлених під час аудиту; 
– розробити та подати Мінфіну в установленому порядку пропозиції 

щодо упорядкування механізму адміністрування державних комерційних 
підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону № 848 
належать до наукових установ, звільняються від сплати до державного 
бюджету частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської 
діяльності та зобов’язані не менш як 50 відс. чистого прибутку від своєї 
діяльності спрямовувати на провадження ініціативної наукової і науково-
технічної діяльності, фінансування інновацій та розширення власної 
матеріально-технічної бази; 

– у межах повноважень здійснити контроль за повнотою спрямування 

науковими установами не менш як 50 відс. чистого прибутку від діяльності на 

провадження ініціативної наукової і науково-технічної діяльності, 

фінансування інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази 

науковими установами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#n7
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6. Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту надіслати 
головним управлінням Державної податкової служби у Вінницькій, 
Дніпропетровській, Харківській областях і рекомендувати вжити заходів щодо 
усунення виявлених порушень. Про стан виконання рекомендацій 
поінформувати Рахункову палату. 

7. Оприлюднити рішення та Звіт на офіційному вебсайті Рахункової 
палати. 

8. Члену Рахункової палати Огню Ц. Г. забезпечити надсилання до 
Верховної Ради України інформації про стан виконання об’єктами контролю 
цього рішення Рахункової палати протягом 45 днів з дня отримання інформації 
від об’єктів контролю. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Огня Ц. Г.  

 
 
 

Голова Рахункової палати                                                      В. В. Пацкан 
 

 

 


