ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Комітету Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності
(вул. Липська, 3, зал №2)
7 листопада 2017 року
14.30 год.
1. Інформація уповноважених представників правоохоронних органів щодо стану
розслідування кримінальних проваджень по банкам, які у результаті діяльності їх менеджерів
та пов’язаних осіб призвели до заподіяння шкоди кредиторам, банкам та втрат державного
бюджету України.
Доповідають:
Рогачов Євген Павлович
заступник начальника управління організації досудових розслідувань Головного слідчого
управління Національної поліції України
від Державної фіскальної служби України:
Собчук Олександр Миколайович
перший заступник начальника Офісу великих платників податків Державної фіскальної
служби України
Начиняний Дмитро Станіславович
начальник слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків
Державної фіскальної служби України
Співдоповідають:
Новіков Віктор Володимирович
заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Заморський Олег Володимирович
директор юридичного департаменту Національного банку України
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів) (реєстр. № 5592-д від
20.04.2017), (друге читання, прийняття рішення)
Доповідає: Різаненко Павло Олександрович – 5 хв.
голова підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку,
діяльності рейтингових агентств та електронної комерції
Обговорення – 10 хв.
3. Різне:
- про створення робочої групи з опрацювання проектів законів про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками, реєстр. №
7180 (Кабінет Міністрів України) та про особливості управління банками із державною
часткою власності та механізм їх приватизації, реєстр. № 7180-1 (н.д. Рибалка С.В., Фурсін
І.Г., Поляков М.А.).
- про Робочу групу із опрацювання проектів законів: про внесення змін до деяких законів
України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України,
реєстр. № 7114, (Кабінет Міністрів України), про внесення змін до деяких законодавчих актів
щодо створення та ведення Єдиного реєстру значних кредитних зобов'язань, реєстр. № 71141, (Рибалка С.В.) та про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості
управління кредитними ризиками банків шляхом створення Кредитного реєстру, реєстр. №
7114-2, (Довбенко М.В., Різаненко П.О., Жолобецький О.О., Чекіта Г.Л., Козир Б.Ю., Романюк
В.М.);
- про затвердження пропозицій Комітету щодо вдосконалення державної фінансової
підтримки сільського господарства.
- затвердження графіку засідань Комітету на листопад 2017 року:
листопад
14.11.2017
15.11.2017

