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Освітньому омбудсмену
Сергію ГОРБАЧОВУ
Щодо надання роз’яснень

Шановний Сергію Івановичу!
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля
від 04.05.2022 № 10785/1/1-22 Мінекономіки розглянуло Ваш лист
від 29.04.2022 № 22/0939-04 стосовно надання роз’яснень щодо застосування
положень постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.200 № 481 «Про
деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки на період воєнного стану» до працівників
комунальних та державних закладів освіти та правомірності вимагання від
працівників таких закладів негайного повернення на територію України під час
воєнного стану і повідомляє.
Відповідно до Положення про Міністерство економіки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459,
Мінекономіки є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі, державну цінову політику, державну політику у
сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної
діяльності, управління об’єктами державної власності, реалізації майна
(майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у
формі аукціонів, зокрема електронних, та здійснення контролю за її
реалізацією; виконує функції органу управління стосовно об’єктів державної
власності, що належать до сфери його управління.
Разом з цим, зазначеним Положенням визначено вичерпний перелік
питань, щодо яких Мінекономіки надає роз’яснення, а саме: стосовно
застосування законодавства у сфері державних закупівель, реалізації державної
політики у сферах стандартизації, економічного розвитку і торгівлі.
Отже, законодавством не визначено повноважень Мінекономіки щодо
надання роз’яснень з порушених у Вашому листі питань.
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Разом з цим, частиною другою статті 9 Закону України «Про правовий
режим воєнного стану» передбачено, що, зокрема, Кабінет Міністрів України,
інші органи державної влади, здійснюють повноваження, надані
їм Конституцією України, цим та іншими законами України.
Згідно із статтею 117 Конституції України Кабінет Міністрів України в
межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими
до виконання.
26.04.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 481 «Деякі
питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки на період воєнного стану» (далі – Постанова № 481).
Пунктом 1 Постанови № 481 встановлено, що на період воєнного стану для
працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі суб’єкт господарювання) за рішенням виконавчого органу або керівника
суб’єкта господарювання може запроваджуватися дистанційна робота за
наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.
При цьому, пунктом 2 Постанови № 481 передбачено, що робота
працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання
за межами України допускається лише у разі службового відрядження,
оформленого в установленому порядку.
Згідно із статтею 22 Господарського кодексу України суб’єктами
господарювання державного сектора економіки є суб’єкти, що діють на основі
лише державної власності, а також суб’єкти, державна частка у статутному
капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків чи становить величину, яка
забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих
суб’єктів.
Водночас зазначаємо, що згідно із Законом України «Про Фонд
державного майна України» Фонд державного майна України забезпечує
формування і ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі Реєстр), є його розпорядником.
Реєстр (перелік) суб’єктів господарювання державного сектору економіки
(державних підприємств, їх об’єднань, дочірніх підприємств та господарських
товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків)
з інформацією про суб’єкти управління розміщений на офіційному вебсайті
Фонду державного майна України (https://www.spfu.gov.ua/ua/content/spfstateproperty-Subiekti-gospodaruvannya.html).
З повагою
Перший заступник Міністра
економіки України
СОРОЧИНСЬКА Ольга, sorochynska@me.gov.ua
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