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Про визначення представника Верховної Ради України до складу 

Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів наглядової ради 

приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство». 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 31.10.2019 (протокол № 10) розглянув питання про 

визначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії 

з відбору кандидатів на посади членів наглядової ради приватного акціонерного 

товариства «Експортно-кредитне агентство» (далі – ЕКА). 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про забезпечення масштабної 

експансії експорту товарів (робіт, послуг українського походження) шляхом 

страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» 

персональний склад наглядової ради ЕКА визначається на конкурсних засадах у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а в разі появи в ЕКА 

інших акціонерів, крім держави, - загальними зборами акціонерів. 

Конкурсна комісія для визначення складу наглядової ради від 

держави становить 11 осіб. До складу конкурсної комісії входять, зокрема, 

три особи, визначені Верховною Радою України: 

одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать 

питання законодавчого забезпечення зовнішньополітичної діяльності України; 

одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать 

питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва; 

одна особа за поданням комітету, до предмета відання якого належать 

питання грошово-кредитної політики; 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України листом від 

17.09.2019 звернулося до Верховної Ради України з проханням подати 

кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії. 

З огляду на зазначене, Комітет вирішив: 

1. Подати до складу конкурсної комісії для визначення складу наглядової 

ради приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» 

Амеліна Анатолія Ігоровича; 
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2. Внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект 

Постанови Верховної Ради України про визначення представника Верховної 

Ради України до складу конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради 

приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство»; 

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної 

Ради України про визначення представника Верховної Ради України до складу 

конкурсної комісії з визначення складу наглядової ради приватного акціонерного 

товариства «Експортно-кредитне агентство» прийняти за основу та в цілому . 

 

Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 

України Гетманцева Д.О. 

 

 

Голова Комітету       Д.О. Гетманцев 


