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Міністерство ФІНАНСІВ України
(Мінфін)

     
 
Суб’єкти управління об’єктами державної   власності, суб’єкти господарювання
(за списком)  



Міністерство фінансів України відповідно до статті 321 Бюджетного кодексу України (із змінами та доповненнями згідно із Законом України 
від 06.12.2018 № 2646-VIII, далі – Кодекс) з метою мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники державного бюджету здійснює управління фіскальними ризиками шляхом їх виявлення, оцінки, моніторингу та розробки заходів з їх мінімізації.
×àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 2 Êîäåêñó âñòàíîâëåíî, ùî ô³ñêàëüíèìè ðèçèêàìè º ÷èííèêè (âêëþ÷àþ÷è óìîâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ òà êâàç³ô³ñêàëüí³ îïåðàö³¿), ùî ìîæóòü ïðèçâîäèòè äî çìåíøåííÿ íàäõîäæåíü áþäæåòó òà/àáî ïîòðåáóâàòè äîäàòêîâèõ âèòðàò áþäæåòó, â³äïîâ³äíî ñïðè÷èíèòè çá³ëüøåííÿ äåô³öèòó áþäæåòó òà äåðæàâíîãî (ì³ñöåâîãî) áîðãó ïîð³âíÿíî ç ïëàíîâèìè áþäæåòíèìè ïîêàçíèêàìè.
Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ òðåòüîþ ñòàòò³ 321 Êîäåêñó öåíòðàëüí³ ³ ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ôîíäè çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîãî äåðæàâíîãî ñîö³àëüíîãî ³ ïåíñ³éíîãî ñòðàõóâàííÿ, ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè, ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè òà ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà, 50 ³ á³ëüøå â³äñîòê³â àêö³é (÷àñòîê) ÿêèõ íàëåæàòü ãîñïîäàðñüêèì òîâàðèñòâàì, ÷àñòêà äåðæàâè â ÿêèõ ñòàíîâèòü 100 â³äñîòê³â, çîêðåìà:
- íàäàþòü ³íôîðìàö³þ íà çàïèòè Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè;
- ³íôîðìóþòü Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ïðî âèÿâëåí³ ô³ñêàëüí³ ðèçèêè òà íàäàþòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàõîä³â ç ¿õ ì³í³ì³çàö³¿;
- âæèâàþòü çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â òà ì³í³ì³çàö³þ ¿õ âïëèâó íà ïîêàçíèêè äåðæàâíîãî áþäæåòó;

- íàäàþòü ïðîïîçèö³¿ Ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü çìåíøèòè âïëèâ ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â íà ïîêàçíèêè äåðæàâíîãî áþäæåòó.
Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 321 Êîäåêñó çà íåíàäàííÿ, íåñâîº÷àñíå íàäàííÿ Ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â, íåäîòðèìàííÿ âèìîã ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 321 Êîäåêñó âêàçàí³ ñóá’ºêòè íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîì.
Ñòàòòåþ 16419 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîñàäîâèõ îñ³á âêàçàíèõ ñóá’ºêò³â çà ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ çä³éñíåííÿ îö³íêè ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â, òà íåâæèòòÿ çàõîä³â ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ô³ñêàëüíèìè ðèçèêàìè.
Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè çä³éñíåííÿ îö³íêè ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â çàòâåðäæóþòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè (÷àñòèíè ïåðøà ñòàòò³ 321 Êîäåêñó).
Ìåòîäèêà îö³íþâàííÿ ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ä³ÿëüí³ñòþ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, çàòâåðäæåíà ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11.01.2018 ¹ 7 (äàë³ – Ìåòîäèêà).
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ìåòîäèêè îðãàíè óïðàâë³ííÿ îá’ºêòàìè äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³ òà ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Ìåòîäèêè, ïîâèíí³ íà îñíîâ³ ³íôîðìàö³¿ çà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä (2018 ð³ê) ïðîâåñòè îö³íêó ô³ñêàëüíèõ ðèçèê³â çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî Ìåòîäèêè òà çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè ó ñòðîê äî 31 áåðåçíÿ 2019 ðîêó ïîäàòè Ì³í³ñòåðñòâó ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â ïàïåðîâîìó òà åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ³íôîðìàö³þ çã³äíî ç äîäàòêàìè 1–7 äî Ìåòîäèêè ïðî ä³ÿëüí³ñòü:
- суб’єктів господарювання, що є суб’єктами природних монополій;
- суб’єктів господарювання, вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 2 млрд. гривень;
- суб’єктів господарювання, які отримують від держави бюджетну підтримку (субсидії, субвенції, дотації тощо), позики або гарантії;
- суб’єктів господарювання, що мають 1, 2 або 3-й ранг ризику (ранги ризику визначаються відповідно до пункту 8 Методики);
- суб’єктів господарювання, які не належать до вищезазначених категорій та операції (дії) яких можуть впливати на зменшення обсягу доходів та/або збільшення обсягу видатків державного бюджету, та/або на збільшення дефіциту державного бюджету або зростання державного боргу.
Інформація про діяльність вказаних суб’єктів господарювання подається Мінфіну разом із пояснювальною запискою, яка повинна містити результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання, що можуть мати вплив на їх діяльність або фінансові результати, а також заходи щодо управління такими ризиками. При цьому пояснювальна записка складається стосовно кожного суб’єкта господарювання окремо.
Міністерством фінансів України на основі інформації за звітний рік 
(2018 рік), отриманої від органів управління та суб’єктів господарювання, буде актуалізовано дані про фіскальні ризики діяльності суб’єктів господарювання та, у разі необхідності, оновлено перелік суб’єктів господарювання, з якими можуть бути пов’язані найбільші фіскальні ризики (далі – Перелік), який розміщений на офіційному веб-сайті Мінфіну.
Інформація щодо діяльності суб’єктів господарювання, включених до Переліку, щоквартально подається Мінфіну згідно з додатками 1–4, 6 та 7 до Методики у строки, визначені Методикою.
Також слід звернути увагу на те, що набув чинності Порядок подання звітності та інформації про фіскальні ризики до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства фінансів України, затверджений спільним наказом Мінекономрозвитку та Мінфіну від 17.08.2018 № 1140/701, зареєстрований в Мін’юсті 26.12.2018 за № 1463/32915 (далі – Порядок).
Порядок визначає послідовність подання звітів у системі електронної звітності, у тому числі інформації про фіскальні ризики, та поширюється на уповноважені органи управління і суб’єкти господарювання, щодо яких ними виконуються функції з управління об’єктами державної власності, а також утворені такими суб’єктами господарювання підприємства, установи, організації та господарські товариства, у статутному капіталі яких їм належить 50 і більше відсотків акцій.
Ураховуючи вказане, подання інформації про фіскальні ризики (додатки 1–7 до Методики разом із пояснювальною запискою) необхідно здійснювати через програмне забезпечення Бест Звіт «Oracle».
У разі неможливості подання інформації про фіскальні ризики через вказаний програмний продукт, інформацію згідно з додатками 1–7 до Методики разом із пояснювальною запискою необхідно подавати Міністерству фінансів України в паперовому та в електронному вигляді у форматі файлів Excel на адресу fr@minfin.gov.ua, контактна особа Лутак В. А., тел. 206-59-14.
Ðîç’ÿñíåííÿ ùîäî çàñòîñóâàííÿ ïîëîæåíü Ìåòîäèêè (ëèñò Ì³íô³íó 
â³ä 16.02.2018 24010-10-5/4520), à òàêîæ ôîðìè äîäàòê³â 1–7 äî Ìåòîäèêè äëÿ çàïîâíåííÿ (ó ôîðìàò³ ôàéë³â Excel) ðîçì³ùåí³ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Ì³íô³íó ó ðóáðèö³ «Àñïåêòè ðîáîòè» ðîçä³ëó «Óïðàâë³ííÿ ô³ñêàëüíèìè ðèçèêàìè» ï³äðîçä³ëó «Ðîç’ÿñíåííÿ».



Çàñòóïíèê Ì³í³ñòðà
Â. ØÊÓÐÀÊÎÂ

	

