Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37
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вул. Липська, 3, зал №2
14.30 год.
ГОЛОВУЄ
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДОВБЕНКО М.В.
ПРИСУТНІ: члени Комітету –Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Різаненко
П.О., Романюк В.М., Рибалка С.В., Поляков М.А., Лаврик О.В.
ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Клімов Л.М., Солод Ю.В., Фурсін І.Г.
За затвердження порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в
цілому» голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
ЗАПРОШЕНІ:
ПІБ
Смолій Яків
Васильович
Маркарова Оксана
Сергіївна
Гелетій Юрій
Ігорович
Ваврищук Віталій
Васильович
Пишний Андрій
Григорович
Паламарчук
Антоніна Борисівна
Дарков Василь
Миколайович
Хромаєв
Тимур Заурбекович
Лібанов Максим
Олександрович

Організація, посада
Виконуючий обов’язки Голови Національного банку
України
Перший заступник Міністра фінансів України
директор департаменту фінансової політики
Міністерство фінансів України
Директор департаменту фінансової стабільності
Національного банку України
Голова правління АТ «Ощадбанк»
Голова Ради Асоціації «Бюро кредитних історій
України»
Голова Правління ГО «Всеукраїнське об’єднання
споживачів страхових послуг «Страховий захист»
Голова Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України
директор департаменту Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України
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Помічники-консультанти народних депутатів:
Полякова М.А. – Шибіко Ю., Дзензерського Д.В. – Бері В.М., Довбенка М.В.
– Безпалий С., та ін.
Журналісти телеканалу «ZIK», прес-служба н.д. Рибалки В.С.
Секретаріат Комітету.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення
та ведення Кредитного реєстру Національного банку України (реєстр. №
7114-д), повторне друге читання.
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо особливостей управління державними банками, (реєстр. № 7180,
Кабінет Міністрів України)
Проект Закону 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.)
3. Різне:
- обговорення пропозиції від спільної міжвідомчої наради щодо проблемних
питань на ринку страхування життя, що відбулася у Комітеті 27.10.2017, про
створення при Комітеті міжвідомчої робочої групи з вирішення питання
компенсації потерпілим споживачам послуг із страхування життя;
- затвердження графіку засідань Комітету на січень 2018 року.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. про
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення
та ведення Кредитного реєстру Національного банку України (реєстр. №
7114-д) у повторному другому читанні.
В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Лаврик О.В., Рибалка
С.В., Маркарова О.С., Смолій Я.В., Романюк В.М., Різаненко П.О.,
Паламарчук А.Б., Довбенко М.В.
УХВАЛИЛИ:
1. 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
узгодженими правками та рекомендувати Верховній Раді України прийняти
його в другому читанні та в цілому;
2. Після опрацювання законопроекту з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України надати право секретаріату
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Комітету здійснити відповідні техніко-юридичні корегування тексту
законопроекту.
3. Доповідачем від Комітету визначено першого заступника Голови
Комітету Довбенка Михайла Володимировича.
Прийнято «одноголосно»
2. СЛУХАЛИ:
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей управління державними банками, (реєстр. № 7180, Кабінет
Міністрів України)
Доповідач: Маркарова Оксана Сергіївна
Перший заступник Міністра фінансів України
Проект Закону 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.)
Доповідач: Рибалка Сергій Вікторович
народний депутат України
В обговоренні питання взяли участь: Різаненко П.О., Довбенко М.В.
УХВАЛИЛИ:
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:
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«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 першого
заступника Голови Комітету Довбенка Михайла Володимировича.
Прийнято «одноголосно»
3. Різне:
1) обговорення пропозиції від спільної міжвідомчої наради щодо
проблемних питань на ринку страхування життя, що відбулася у Комітеті
27.10.2017, про створення при Комітеті міжвідомчої робочої групи з
вирішення питання компенсації потерпілим споживачам послуг із страхування
життя.
Доповідач:
Дарков Василь Миколайович
Голова Робочої групи щодо проблемних питань на ринку страхування життя,
створеної при Нацкомфінпослуг, Голова Правління ГО «Всеукраїнське
об’єднання споживачів страхових послуг «Страховий захист»
В обговоренні питання взяли участь: Демчак Р.Є., Поляков М.А., Різаненко
П.О., Лаврик О.В., Романюк В.М.
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УХВАЛИЛИ:
Розглянути питання створення при Комітеті міжвідомчої робочої групи з
вирішення питання компенсації потерпілим споживачам послуг із страхування
життя після отримання попередніх пропозицій щодо законодавчих змін від
діючої Робочої групи щодо проблемних питань на ринку страхування життя,
створеної при Нацкомфінпослуг.
2) затвердження графіку засідань Комітету на січень 2018 року:
січень

16.01.2018
23.01.2018
Прийнято «одноголосно»

Перший заступник
Голови Комітету

Секретар Комітету

Довбенко М.В.

Поляков М.А.
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