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Р І Ш Е Н Н Я 

Про проект Закону України  

про внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб" (щодо вдосконалення системи гарантування вкладів та 

процедури виведення банків з ринку)  

реєстр. № 5256 від 10.10.2016 

“ 16 ” січня 2018 року 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності на своєму засіданні 16.01.2018 розглянув проект Закону України про 

внесення змін до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб" (щодо вдосконалення системи гарантування вкладів та процедури 

виведення банків з ринку) (реєстр. № 5256 від 10.10.2016), внесений народними 

депутатами України Ляшком. О.В., Рибалкою С.В. та іншими. 

Метою цього законопроекту є вдосконалення системи гарантування 

вкладів фізичних осіб, процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, 

забезпечення ефективного захисту всіх суб'єктів права власності, створення умов 

для відновлення довіри до банківської системи, стабілізація та розвиток 

банківського сектору. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-1268/5256(279371) від 22.11.2016 висловлює 

зауваження до законопроекту. 

Кабінет Міністрів України не підтримує законопроект. 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вважає законопроект 

неприйнятним. 

Національний банк України вважає законопроект неприйнятним. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив розглянути положення проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб" (щодо вдосконалення системи гарантування 

вкладів та процедури виведення банків з ринку) (реєстр. № 5256 від 10.10.2016), 

що відрізняються від положень проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності виведення 

банків з ринку, продажу активів банків, а також адаптації до міжнародних 

стандартів та актів законодавства ЄС (реєстр. № 6273 від 31.08.2017), 

рекомендованого Комітетом Верховній Раді України для прийняття за основу, 

під час доопрацювання цього законопроекту до другого читання. 

 

Перший заступник  

Голови Комітету           Довбенко М.В. 

 


