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Рахункова паjіата

Відповідно до тіиста Рахунково.і. палати від о5.01.2022 № 02-30 Мінекономіки
опрацюватю рішення Рахунково.і. палати від 21.12.2021 № 34-2 «Про розгщд Звіту про
результати аналізу ефективності управління об'єктами державно.і. власності у газовому
секторі, що мають фінансові наслідки для державного бюджету» (далі - Рішення), та в
межах компетенці.і. повідомляє.

Пунктом     6     Рішення     РахунковоЇ     палати     визначено     Мінекономіки
рекомендувати:

- забезпечити організацію розроблення стратегі.і. НАК «Нафтогаз УкраЇни» на
виконання Плану дій щодо корпоративного управління Компані.і.;

-   забезпечити   виконання   положень   Порядку   складання,   затвердження   та
контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору
еюноміки,    затвердженого    наказом    Мінекономрозвитку   від    о2.03.2015    №205,
зареєстрованим у Мін'юсті  19.03.2015 за № 300/26745, у частині дотримання термінів
подання, розгляду,  підготовки проектів рішень про затвердження  фінансових планів
компанії.

Пунктом   70   Статуту  НАК «Нафтогаз УкраЇни»,   затвердженого  постановою
Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни   від   14.12.2016   № 1044   (і3   змінами)   (далі   -   Статут),
визначено,   що   до   виключноЇ   компетенці.і.   наг]іядовоЇ   ради   належить,   зокрема,
затвердження стратегі.і. НАК «Нафтогаз Укра.і.ни» та Групи Нафтогаз Укра.і.ни.

У  вересні  2021  року  повноваження  членів  наглядово.і.  ради  НАК  «Нафтогаз
УкраЇни» припинено.

20.12.2021  завершився прийом документів кандидатів на 4 посади незалежних
членів наглядовоЇ ради НАК «Нафтогаз УкраЇни».

Відповідно до пункту З2 Порядку проведення конкурсного відбору керівників
суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів УкраЇни від о3.09.2008 № 777, професійний консультант з добору
персоналу  протягом двадцяти  одного  катіендарного дня  з дати  завершення прийому
документів подає на розгляд комітету з призначення висновки та пропозиці.і. щодо всіх
учасників відбору, список потенційних кандидатів, обраних з числа претендентів, для
визначення протягом одного року із списку претендентів на заміщення у разі відмови
кандидата, непризначення або дострокового припинення повноважень керівника/члена
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наглядово.і. ради підприємства, а також рекомендаці.і. від трьох до п'яти кандидатів на
кожну    оголошену   вакансію,    визнаних    професійним   консультантом   з   добору
персонаjіом найкращими.

11.01.2022  Мінекономіки отримано від залучено.і. до проведення конкурсного
відбору  компані.і.  з  добору  персоналу  пропозиціЇ  щодо  кандидатів  на  4   посади
незалежних  членів  наглядово.і.  ради  НАК  «Нафтогаз  Укра.і.ни».  Розгляд  комітетом  з
призначення  керівників  особливо  важливих  дj]я  економіки  підприємств  зазначених
пропозицій планується у кінці січня 2022 року.

Відповідно  до   частини  третьо-і-  статті   89   Господарського   кодексу  Укра.і.ни
господарське   товариство,   у  статутному  капіталі   якого   більше   50   відсотків   акцій
(часток) прямо чи опосередковано належить державі, зобов'язане на кожний наступний
рік  складати  і  виконувати  річний  фінансовий  план  відповідно  до  статті  75  цього
кодексу.

Фінансовий план підjіягає затвердженню органом, до сфери управління якого
воно належать. Відповідно до пункту 15 Статуту, засновником та єдиним акціонером
НАК «Нафтогаз УкраЇни» є держава.  Функці.і. з управління корпоративними правами
держави у статутному капіталі НАК «Нафтогаз Укра.і.ни» здійснює Кабінет Міністрів
україни.

Пунктом   3   §   33   Регламенту   Кабінету   Міністрів   Укра.і.ни,   затвердженого
постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від  18.07.2007 № 950 (і3 змінами), визначено,
що  головним  розробником  проектів  актів  Кабінету  Міністрів  УкраЇни   з  питань,
пов'язаних   і3   здійсненням   Кабінетом   Міністрів   УкраЇни   повноважень   суб'єкта
управління   або   загальних   зборів   суб'єкта   господарювання   державного   сектору
економіки, є Мінекономіки.

З метою забезпечення виконання положень Порядку складання, затвердження
та  контролю  виконання  фінансового  плану  суб'єкта  господарювання  державного
сектору  економіки,  затвердженого  наказом  Міністерства  економічного  розвитку  і
торгівлі Укра-і-ни від о2.03.2015 № 205, зареєстрованим в Міністерстві юстиціЇ Укра.і.ни
19.03.2015   за   №   300/26745,   у   частині   дотримання   термінів   подання,   розгляду,
підготовки  проектів  рішень  про  затвердження  фінансових  планів  НАК  «Нафтогаз
Укра.і.ни», Мінеіюноміки направило до НАК «Нафтогаз УкраЇни» запити від 21.10.2021
№ 3221-08/50934-08 та від о8.11.2021 № 3221-08/53498-08 щодо негайного подання до
Мінекономіки в установленому порядку проекту фінансового плану НАК «Нафтогаз
Укра.і.ни» на 2022 рік.

Станом на 20.01.2022 проект фінансового птіану НАК «Нафтогаз Укра.і.ни» на
2022 рік на розгляд та погодження до Мінекономіки не надходив.

Перший заступник Міністра
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