Звіт
про повторне відстеження результативності
наказу Міністерства фінансів України від 19.08.2019 № 346 «Про
затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується
Наказ Міністерства фінансів України від 19.08.2019 № 346 «Про
затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.2019 за № 1142/34113 (далі
– наказ).
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
регуляторного акта
Департамент фінансової політики Міністерства фінансів України
3. Цілі прийняття акта
Основною ціллю прийняття наказу є визначення послідовності дій усіма
учасниками проведення конкурсу із залучення радника з продажу пакетів акцій
банків (далі – Радник), якого залучає Міністерство фінансів України відповідно
до статті 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать
державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»
(далі – Закон) для підготовки продажу пакетів акцій банків з дотриманням
принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності,
прозорості та незалежності членів комісії, що дозволить забезпечити успішний
продаж пакетів акцій банків та відповідне надходження коштів до державного
бюджету.
4. Строк виконання заходів з відстеження
15 грудня 2021 року – 12 січня 2022 року
5. Тип відстеження
Повторне
6. Методи одержання результатів відстеження
Статистичний метод
7. Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Під дію регулювання наказу підпадають суб’єкти господарювання, які
мають відповідати критеріям, визначеним Законом та наказом, за якими
відбудеться обрання Радника для підготовки продажу пакетів акцій банків.
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Показниками результативності наказу визначено:
розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією наказу;
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія наказу
(2 банки та близько 10 юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), які можуть
взяти участь у конкурсі);
розмір коштів і час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог наказу;
кількість укладених договорів з Радниками;
кількість конкурсів;
рівень поінформованості юридичних осіб (резидентів або нерезидентів) з
основних положень наказу.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
На час повторного відстеження результативності наказу конкурс із
залучення Радника відповідно до положень наказу не відбувся. Визначені
показники результативності наказу будуть досягнуті за результатами
проведення конкурсу із залучення Радника.
У зв’язку з цим відповідно до визначених показників результативності
наказу:
розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією наказу,
становить 0 грн;
кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія наказу,
становить 0 банків та 0 юридичних осіб (резидентів або нерезидентів), які могли
взяти участь у конкурсі;
суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з
виконанням вимог наказу, не витрачалися кошти і час;
кількість укладених договорів з Радниками становить 0;
кількість конкурсів становить 0;
рівень поінформованості юридичних осіб (резидентів або нерезидентів) з
основних положень наказу – конкурс не було оголошено і опубліковано.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
Протягом дії наказу його положення не були запроваджені з таких причин.
Засади стратегічного реформування державного банківського сектору (далі
– Засади), схвалені Кабінетом Міністрів України 21.02.2018, передбачали
здійснити повну приватизацію АБ «УКРГАЗБАНК» до 2020 року. Водночас
02.09.2020 Засади були оновлені та схвалені Кабінетом Міністрів України, і ними
було визначено, що держава має зменшити частку ринку банків державного
сектору (далі – банки) до 25% до 2025 року. Для досягнення цієї мети Засадами
передбачено, що банки розпочнуть переговори з фінансовими радниками для
визначення дорожньої карти до грудня 2021 року та розпочнуть здійснення
заходів щодо продажу їх частки відповідно до узгоджених дорожніх карт, але не
пізніше кінця 2024 року.
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При цьому 25.01.2021 були укладені між АБ «УКРГАЗБАНК» та
Міжнародною фінансовою корпорацією (далі – МФК) Кредитний договір та між
Мінфіном, АБ «УКРГАЗБАНК» та МФК – Договір про імплементацію,
відповідно до яких була розроблена і затверджена Наглядовою радою
АБ «УКРГАЗБАНК» та погоджена Мінфіном і МФК дорожня карта приватизації.
Водночас за результатами опрацювання дорожньої карти продажу банку
були проаналізовані прийняті нормативно-правові акти, в тому числі цей наказ.
Наразі розглядається питання щодо удосконалення положень наказу.
В. о. Міністра
«____» січня 2022 р.

Денис УЛЮТІН

