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Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності на своєму засіданні  15.11.2017 розглянув проект Закону  про внесення змін 

до деяких законів України  щодо створення та ведення Кредитного реєстру 

Національного банку України (реєстр. № 7114 від 15.09.2017), внесений Кабінетом 

Міністрів України, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення та ведення Єдиного реєстру значних кредитних зобов'язань 

(реєстр. № 7114-1 від 28.09.2017), внесений народним депутатом України Рибалкою 

С.В., та проект Закону про внесення змін до деяких законів України  щодо 

підвищення якості управління кредитними ризиками банків шляхом створення 

Кредитного реєстру (реєстр. № 7114-2 від 03.10.2017), внесений народними 

депутатами України Довбенком М.В., Різаненком П.О., Жолобецьким О.О. та 

іншими. 

Зазначені законопроекти, які є альтернативними відповідно до частини першої 

статті 100 Регламенту Верховної Ради України, спрямовані на  зменшення рівня 

кредитного ризику, забезпечення безпеки банківських операцій, підвищення 

надійності й стабільності банківської системи з метою захисту інтересів вкладників 

та інших кредиторів банку шляхом створення Кредитного реєстру національного 

банку України цілей банківського нагляду та управління банками кредитним 

ризиком. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своїх висновками № 16/3-771/7114(245763), № 16/3-772/7114-1(245772), № 16/3-

773/7114-2(245781) від 30.11.2017 р. висловлює зауваження і пропозиції. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив внести доопрацьований народними 

депутатами – членами Комітету з питань фінансів і банківської діяльності  проект 

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо створення та 

ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення 

процесів управління кредитними ризиками банків та рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти його за основу. 

Доповідачем від Комітету визначено  Першого заступника Голови               

Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності – народного депутата України Довбенка Михайла Володимировича. 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                                 М.В. Довбенко 

 


