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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо уточнення строків призначення та звільнення  

Голови Національного банку України 

реєстр. № 7101 від 08.09.2017р. 

 

 

 

На засіданні Комітету 4 жовтня 2017 року (Протокол № 74) розглянуто 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо уточнення строків призначення та звільнення Голови Національного банку 

України (реєстр. № 7101), метою якого є уточнення строків звільнення та 

призначення Голови Національного банку України. 

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про 

Національний банк України» та Закону України «Про тимчасове виконання 

обов'язків посадових осіб, яких призначає на  посаду за згодою Верховної Ради 

України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента  

України». 

Згідно із цими змінами, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини 

восьмої цієї статті, Президент України розглядає заяву про відставку Голови 

Національного банку України та приймає відповідне рішення у строк не більше ніж 

15 календарних днів з дня подання такої заяви.  

Крім того, у разі неподання Президентом України кандидатури у строк, 

визначений Законом України «Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, 

яких призначає на  посаду  за згодою Верховної Ради України Президент України 

або Верховна Рада України за поданням Президента  України», Верховна Ради 

України рекомендує Президентові кандидатуру Голови Національного банку 

України.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку за № 16/3-673/7101(219420) від 28.09.2017р. висловлює 

зауваження до законопроекту та пропонує його відхилити,  але  зауважує, що в 

цілому погоджується з думкою суб’єктів права законодавчої ініціативи про 

недопустимість ситуації, за якої з моменту офіційного звернення Голови НБУ до 

Президента України із заявою про відставку пройшло п’ять місяців, але жодного 



рішення із зазначеного питання не було прийнято (п. 1 Пояснювальної записки). На 

його думку, питання щодо порядку призначення посадових осіб, насамперед тих, 

які є керівниками відповідних державних органів, невизначеність їх правового 

статусу, порядку тимчасового виконання обов’язків і призначення прямо впливає на 

законність та ефективність їхньої діяльності. Вбачається, що посади таких 

керівників не можуть бути тривалий час вакантними, оскільки це, як свідчить 

практика, призводить до негативних наслідків. Проте, на жаль, поданим 

законопроектом вищеозначені проблемні питання не можуть бути усунені у зв’язку 

з вищевикладеним. 

 

 

З огляду на вищенаведене, 

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення 

строків призначення та звільнення Голови Національного банку України (реєстр. № 

7101), поданий народними депутатами України Ляшком О. В., Рибалкою С. В., 

Галасюком В. В. та іншими. 

 

2. Доповідачем та співдоповідачем з зазначеного питання визначити 

народного депутата України – Голову Комітету з питань фінансової політики і 

банківської діяльності – Рибалку Сергія Вікторовича. 

 

 

 

Голова Комітету                         С. В. Рибалка  


