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Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні  05.12.2017 розглянув проект Закону  

про внесення змін до деяких законів України  щодо створення та ведення 

Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів 

управління кредитними ризиками банків (реєстр. № 7114-д від 15.0112017), 

доопрацьований до другого читання народними депутатами – членами 

Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності. 

Робочою групою Комітету опрацьовано 66 пропозицій та поправок, які 

надійшли від суб'єктів законодавчої ініціативи до другого читання 

зазначеного законопроекту.  

Враховано 34 поправки, в тому числі 4 – частково, 7 – по суті, відхилено 

- 23 поправки. По 9 поправках робочою групою не прийнято рішення. Ці 

пропозиції стосуються обмежень за обсягами та сумою інформації, яка 

подається до реєстру, а також обмеження по сумі і обсягах щодо інформації, 

яка подається з реєстру та розширення її переліку. Пропонується винести ці 

питання для розгляду та прийняття рішення народними депутатами – 

членами Комітету на засіданні Комітету.  

Отримані попередні зауваження Головного юридичного управління 

Апарату Верховної Ради України, які теж потребують додаткового 

опрацювання та узгодження.  

За результатами розгляду 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 (реєстр. № 7114-д від 15.11.2017) з узгодже-

ними правками та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в 

другому читанні та в цілому; 

після опрацювання законопроекту з Головним юридичним управлінням 

Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату Комітету 

здійснити відповідні техніко-юридичні корегування тексту законопроекту. 
Доповідачем від Комітету визначено  заступника Голови               

Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності – народного депутата України Демчака Руслана Євгеновича. 
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