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Р І Ш Е Н Н Я 

“ 16 ” січня 2018 року 

Про проекти законів 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 

та  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав вкладників, відновлення довіри до банківської системи 

України, підвищення ефективності виведення банків з ринку а також 

адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС  

реєстр. № 6273-1 від 18.04.2017 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності на своєму засіданні 16.01.2018 розглянув проекти 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), внесений народними депутатом України Довбенком М.В., 

Демчаком Р.Є., Поляковим М.А. та Різаненком П.О., та про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав вкладників, відновлення 

довіри до банківської системи України, підвищення ефективності виведення 

банків з ринку а також адаптації до міжнародних стандартів та актів 

законодавства ЄС (реєстр. № 6273-1 від 18.04.2017), внесений народними 

депутатом України Вілкулом О.Ю. Колєсніковим В.В. та іншими. 

Обидва законопроекти спрямовані на посилення інституційної 

спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, удосконалення 

процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі 

прискорення продажу активів, а також посилення захисту прав вкладників 

шляхом прискорення проведення виплат відшкодування коштів таким 

вкладникам, посилення повноважень кураторів Національного банку України, 

приведенням норм законодавства України до міжнародних стандартів. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України у своєму висновку № 16/3-13/6273(7252) та № 16/3-13/6273-1(7323) від 

12.01.2018 року висловлює зауваження до законопроектів. 

Кабінет Міністрів України підтримує законопроект реєстр. № 6273 та не 

підтримує законопроект реєстр. № 6273-1. 
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Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб концептуально підтримують законопроект реєстр. № 6273, та висловлюють 

зауваження та пропозиції для подальшого доопрацювання. 

В той же час, законопроект реєстр. № 6273-1 Національний банк 

України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вважають 

неприйнятним. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

1) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України п ро 

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), внесений народними депутатом України Довбенком М.В., 

Демчаком Р.Є., Поляковим М.А. та Різаненком П.О., прийняти за основу; 

2) доручити Довбенку М.В. та Демчаку Р.Є. узгодити з членами 

Комітету додаткові пропозиції Світового банку, Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб та окремі положення проектів законів про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав вкладників, відновлення 

довіри до банківської системи України, підвищення ефективності виведення 

банків з ринку а також адаптації до міжнародних стандартів та актів 

законодавства ЄС (реєстр. № 6273-1), внесеного народними депутатом України 

Вілкулом О.Ю. Колєсніковим В.В. та іншими, та 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), внесеного народними депутатами 

України Ляшком О.В., Рибалкою С.В. та іншими, для можливого включення 

їх до кінцевого подання Комітету та оголошення під стенограму під час 

доповіді у Верховній Раді України. 

3) розглянути положення проектів Законів України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо захисту прав вкладників, відновлення 

довіри до банківської системи України, підвищення ефективності виведення 

банків з ринку а також адаптації до міжнародних стандартів та актів 

законодавства ЄС (реєстр. № 6273-1 від 18.04.2017), внесеного народними 

депутатом України Вілкулом О.Ю. Колєсніковим В.В. та іншими, та 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), внесеного народними 

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

доопрацюванні законопроекту до другого читання.  

Доповідачем від Комітету визначено Першого заступника Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності – народного депутата України Довбенка М.В. 

 

Перший заступник  

Голови Комітету           Довбенко М.В. 


