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Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей управління державними банками 

реєстр. № 7180 від 05.10.2017р., та  

проект Закону України про особливості управління банками із 

державною часткою власності та механізм їх приватизації 

реєстр. № 7180-1 від 23.10.2017р.  

 

 

 

На засіданні Комітету 19 грудня 2017 року (Протокол № 81) розглянуто 

проекти Законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо особливостей управління державними банками (реєстр. № 7180) та про 

особливості управління банками із державною часткою власності та механізм їх 

приватизації (реєстр. № 7180-1).  

Зазначеними законопроектами пропонується переглянути принципи та 

механізми корпоративного управління державних банків, привести їх у 

відповідність до найкращих міжнародних стандартів шляхом створення ізольованої 

від політичного впливу системи управління діяльністю державних банків через 

наглядові ради, більшість у складі яких становитимуть незалежні члени. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

своїх висновках за № 16/3-807/7180(252657) від 07.11.2017р. та за № 16/3-870/7180-

1(274257) від 30.11.2017р., висловлює зауваження і пропозиції до зазначених 

законопроектів. 

Національний банк України своїми листами за № 18-0008/71540 від 

20.10.2017р. та за № 18-0008/76900 від 10.11.2017р. повідомляє про підтримку 

законопроекту № 7180, який має на меті запровадження найкращих світових 

стандартів у корпоративне управління державними банками в частині посилення їх 

незалежності від політичного впливу та висловлює зауваження до законопроекту № 

7180-1. 

 

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 

особливостей управління державними банками (реєстр. № 7180 від 05.10.2017р.) 

поданий Кабінетом Міністрів України з урахуванням таких змін: 

У підпункті 3 пункту 4 розділу І законопроекту: 

У абзаці 31 останнє речення викласти у такій редакції: «Наглядова рада 

державного банку складається із дев’яти членів, з яких шість членів повинні 

бути незалежними, а три члени — представниками держави». 

У абзаці 51 останнє речення викласти у такій редакції: «Один претендент на 

посаду представника держави у наглядовій раді державного банку 

визначається за пропозицією Президента України, один претендент на посаду 

представника держави у наглядовій раді державного банку визначається за 

пропозицією Кабінету Міністрів України та один претендент на посаду 

представника держави у наглядовій раді державного банку визначається за 

пропозицією профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів 

відання якого відносяться питання банківської діяльності». 

Абзац 82 викласти у такій редакції:  

11) відкликання Президентом України представника держави у наглядовій 

раді державного банку, який був призначений за пропозицією Президента України, 

відкликання Кабінетом Міністрів України представника держави у наглядовій раді 

державного банку, який був призначений за пропозицією Кабінету Міністрів 

України та відкликання профільним Комітетом Верховної Ради України, до 

предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності, 

представника держави у наглядовій раді державного банку, який був 

призначений за пропозицією профільного Комітету Верховної Ради України, до 

предметів відання якого відносяться питання банківської діяльності. 

Абзац 88 викласти у такій редакції:  

3) на вимогу Президента України про відсторонення від виконання 

повноважень представника держави у наглядовій раді державного банку, який був 

призначений за пропозицією Президента України, на вимогу Кабінету Міністрів 

України про відсторонення від виконання повноважень  представника держави у 

наглядовій раді державного банку, який був призначений за пропозицією Кабінету 

Міністрів України, або на вимогу профільного Комітету Верховної Ради 

України, до предметів відання якого відносяться питання банківської 

діяльності, про відсторонення від виконання повноважень представника 

держави у наглядовій раді державного банку, який був призначений за 

пропозицією профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів 

відання якого відносяться питання банківської діяльності. 

2. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата 

України – першого заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і 

банківської діяльності – Довбенка Михайла Володимировича. 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                               М. В. Довбенко 


