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Кабінет Міністрів України
Про Закон України від 29.04.2021
№ 1443-ІХ
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За результатами опрацювання Закону України від 29.04.2021 № 1443-ІХ
«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих
аспектів декларування» (далі – Закон 1443-ІХ) Національне агентство
відповідно до § 102 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, подає завізовані
в установленому порядку копії цього Закону.
Вважаємо за доцільне запропонувати Президентові України застосувати
до зазначеного Закону право вето (пропозиції додаються), оскільки його
положення фактично дозволятимуть особам, уповноваженим на виконання
функцій держави та місцевого самоврядування, сумісництво своєї діяльності з
підприємницькою та керівництвом суб’єктами господарювання приватного
права; скасовують обов’язок суб’єкта декларування декларувати відомості про
здійснення операцій з купівлі, продажу або обміну іноземної валюти, що може
стати зручною лазівкою для легалізації особами своїх незаконно набутих
активів; можуть зумовити зловживання щодо виконання обов’язку передачі в
управління інших корпоративних прав, крім акцій, номінальна вартість яких
не перевищує вказаного розміру (якщо особа, крім корпоративних прав в
акціонерних товариствах, володіє й іншими корпоративними правами).
Додатково звертаємо увагу на те, що нова редакція ст. 25 Закону України
«Про запобігання корупції» була відсутня в тексті законопроекту
від 26.02.2021 № 5173, прийнятого Верховною Радою України за основу, та
включена до нього під час підготовки до другого читання всупереч вимогам
ч. 1 ст. 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», у якій
передбачено, що пропозиції і поправки до законопроекту, який готується до
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другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який
прийнятий Верховною Радою за основу.
Міністерство юстиції України висловило застереження щодо назви та
п.п. 4 п. 1 Закону 1443-ІХ.
Зокрема, Міністерство юстиції України звернуло увагу, що виключення
посад радника та помічника Голови Верховної Ради України з числа посад, які
передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального
становища, декларації яких підлягають обов’язковій повній перевірці, та
стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно, має
дискримінаційний характер щодо радників та помічників Президента України,
Прем’єр-міністра України. Тому, з позиції Міністерства юстиції України,
вказані положення потребують додаткового перегляду та належного
обґрунтування.
Від Національного банку України до Національного агентства станом на
15 год 00 хв 19.05.2021 пропозиції до Закону 1443-ІХ не надходили.
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Додатки: на 12 арк. в 1 прим.
Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

Тетяна Гетманцева 200 06 46

Олександр НОВІКОВ

