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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
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Р І Ш Е Н Н Я

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) 

українського походження шляхом страхування, гарантування та 
здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного 

функціонування експортно-кредитного агентства
(реєстр. № 3793 від 03.07.2020)

«10» грудня 2020 року

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 10 грудня 2020 року (протокол № 54) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення 
масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження 
шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо 
забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства 
(реєстр. № 3793 від 03.07.2020), внесений народними депутатами України 
Приходьком Б.В. та Наталухою Д.А.

Метою прийняття проекту акту є врегулювання питань діяльності 
приватного акціонерного товариства «Експортно-кредитне агентство» (далі - 
ЕКА), забезпечення ефективного функціонування ЕКА, надання стимулів для 
розвитку експорту.

У законопроекті пропонується: 
розширити можливість Експортно-кредитного агентства (далі – ЕКА) 

здійснювати страхування та перестрахування експортного факторингу; 
привести норми Закону стосовно корпоративного управління ЕКА у 

відповідність із нормами Закону України «Про управління об’єктами державної 
власності»; 

передати право ініціативи до правління ЕКА, залишивши обов’язкове 
погодження наглядовою радою; 

збільшити розмір початкового статутного капіталу ЕКА до не менш як 2 
млрд. грн., що формується за рахунок коштів державного бюджету; 

розширити сферу підтримки українського експорту; 
залишити лише один вид державної допомоги – державні гарантії для 

забезпечення виконання боргових зобов'язань ЕКА; 
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забезпечити окремий облік відповідних цільових внесків та донорської 
допомоги; 

скасувати такий інструмент, як сек’юритизаційна гарантія; 
уточнити термінологію Закону, усунувши у ньому дублювання з іншими 

законодавчими актами, тощо.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

у своєму висновку № 16/3-2020/206695 від 10.11.2020 висловлює зауваження до 
поданого законопроекту.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку    
№ 04-13/8-2020/215769 від 19.11.2020 законопроект матиме вплив на показники 
бюджету (потребує додаткових витрат державного бюджету на збільшення 
статутного капіталу ЕКА).

Кабінет Міністрів України у своєму висновку № 36812/0/2-20 від 
03.11.2020 висловив підтримку законопроекту за умов його доопрацювання.

З огляду на зазначене, Комітет вирішив:
1) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів 
(робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та 
здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного 
функціонування експортно-кредитного агентства (реєстр. № 3793 від 03.07.2020), 
внесений народними депутатами України Приходьком Б.В. та Наталухою Д.А., 
прийняти за основу;

2) надати доручення Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики доопрацювати зазначений 
законопроект відповідно до частини 1 статті 116 Закону України «Про 
Регламент Верховної Ради України» щодо внесення змін до тексту проекту 
стосовно поширення на діяльність ЕКА положень законів України "Про 
страхування" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг" шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про 
забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського 
походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування 
експорту", Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» та Закону України «Про страхування».

Співдоповідачем від Комітету визначено члена Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Шкрум А.І.
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