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Р І Ш Е Н Н Я 

Про проект Закону України  

про забезпечення наступності керівництва Національного банку України  

реєстр. № 7488 від 15.01.2018 

“ 15 ” січня 2018 року 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності на своєму засіданні 15.01.2018 (протокол № 83) розглянув проект 

Постанови Верховної Ради України про забезпечення наступності керівництва 

Національного банку України (реєстр. № 7488 від 15.01.2018), внесений 

народними депутатами України Довбенком М.В., Рибалкою С.В., Романюком 

В.М. Поляковим М.А. та Різаненком П.О. 

Пунктом 18 частини першої статті 85 Конституції України та статтею 18 

Закону України «Про Національний банк України» встановлено, що до 

повноважень Верховної Ради України належить призначення на посаду та 

звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням 

Президента України. 

Голова Національного банку України Гонтарева В.О. з 11.05.2017 до 

теперішнього часу, фактично завершила виконання своїх повноважень та 

обов’язків, але не є звільненою відповідно до законодавства. 

Статтею 19 Закону України «Про Національний банк України» 

визначаються обов'язки та повноваження Голови Національного банку, які 

закріплені саме за цією посадою. 

Тривала фактична відсутність повноважного Голови Національного банку 

України негативно впливає на забезпечення безпеки та фінансової стабільності 

банківської системи, а також на відносини України з міжнародними 

фінансовими організаціями. 

В той же час, розгляд Верховною Радою України питання щодо звільнення 

Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. неможливе без внесення 

Президентом України відповідного подання. 

Комітет, починаючи з жовтня 2016 року, неодноразово звертався до 

Президента України стосовно незадовільного виконання Головою Національного 

банку України своїх обов’язків, а вже в травні, після подання нею заяви про 

відставку, щодо недопущення зволікання внесення подань про звільнення 

Гонтаревої В.О. з посади Голови Національного банку України та про 

призначення Голови Національного банку України. Але, на жаль, звернення 

Комітету не призвели до результату. 
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Проект Постанови передбачає запропонувати Президенту України          

Порошенку П.О. невідкладно внести до Верховної Ради України подання про 

звільнення Гонтаревої Валерії Олексіївни з посади Голови Національного банку 

України. 

При розгляді проекту Постанови Комітетом були проведені консультації з 

Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, яким було 

рекомендовано здійснити техніко-юридичні уточнення тексту, що були визнані 

Комітетом слушними. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній 

Раді України проект Постанови Верховної Ради України про забезпечення 

наступності керівництва Національного банку України (реєстр. № 7488 від 

15.01.2018), внесений народними депутатами України Довбенком М.В., 

Рибалкою С.В., Романюком В.М. Поляковим М.А. та Різаненком П.О., 

прийняти за основу та в цілому з урахуванням таких техніко-юридичних 

уточнень редакційного характеру: 

абзац третій проекту Постанови викласти в такій редакції: 

«припинення ситуації, коли Голова Національного банку України 

Гонтарева В.О. з 11 травня 2017 року до теперішнього часу, не будучи 

звільненою із займаної посади відповідно до законодавства, фактично 

припинила виконання повноважень, які відповідно до статті 19 Закону України 

«Про Національний банк України» здійснюються виключно Головою 

Національного банку України, що негативно впливає на виконання 

Національним банком України своїх функцій щодо забезпечення безпеки та 

фінансової стабільності банківської системи, а також на відносини України з 

міжнародними фінансовими організаціями, Верховна Рада України п о с т а н о 

в л я є:». 

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. 


