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Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності  

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37 

 

                 

                                              

                                                  83 

 

                                                                                     16       січня      2018 р. 

 

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., Поляков М.А., Лаврик О.В., Рибалка С.В. 

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Клімов Л.М., Солод Ю.В., Фурсін І.Г. 

ЗАПРОШЕНІ: 

ПІБ Організація, посада 

Новіков Віктор 

Володимирович 

заступник директора-розпорядника Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

Оленчик Андрій 

Ярославович  

заступник директора-розпорядника Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

Козлова Ольга 

Іванівна   

начальник управління юридичного департаменту 

НБУ 

Вахе Варданян представник Світового банку 

Маринушкін Арсен заступник Голови ГО «громадський контроль 

банків» 

 

Помічники-консультанти народних депутатів: Клімова Л.М. – Горбаренко 

В.В., Фурсіна І.Г. – М.Мельник, Різаненка П.О. – Гасюк І.С., Демчака Р.Є. – 

Антонюк Л.Й., Жолобецького О.О. – Соловйов А.С., Полякова М.А. – Шибіко 

Ю., Лаврика О.В. – Пашинна Л. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проект Закону 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, народні депутати України Ляшко О.В., Рибалка С.В. та інші) 
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2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб" (нова редакція) (реєстр. № 5391 від 

14.11.2016, народні депутати України Вілкул О.Ю., Шпенов Д.Ю. та інші) 

3. Проект Закону про систему обов'язкового державного страхування вкладів 

фізичних осіб (реєстр. № 6374 від 14.04.2017, народний депутат України 

Мураєв Є.В.) 

4. Проект Закону 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, народні депутати України Довбенко М.В., 

Демчак Р.Є., Поляков М.А., Різаненко П.О.) 

5. Проект Закону 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, народні депутати України Вілкул О.Ю. та інші) 

6. РІЗНЕ. 

Про план роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію народного депутата України Рибалки С.В. про проект 

Закону 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, народні 

депутати України Ляшко О.В., Рибалка С.В. та інші) 

 

Законопроекти №№ 5391, 6374 та 6273-1 не розглядалися, у зв’язку з 

відсутністю на засіданні Комітету народних депутатів України – авторів 

законопроектів Вілкула О.Ю. та Мураєва Є.В. 

 

Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо 

проекту Закону 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, народні депутати України Довбенко М.В., Демчак Р.Є., 

Поляков М.А., Різаненко П.О.) 

 

В обговоренні питання взяли участь: Оленчик А.Я., Новіков В.В., Козлова 

О.І., Вахе Варданян, Маринушкін А., Романюк В.М.  

 

УХВАЛИЛИ:  
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1) рекомендувати Верховній Раді України проект 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., 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. 

 

   Голосування: 

«за» - 6, «проти» - немає, «утрималися» - 1, 

(н.д. Жолобецький О.О. не брав участі у голосуванні) 

Рішення прийнято. 

 

2. Різне: 

Про план роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання. 
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УХВАЛИЛИ:  

Прийняти за основу план роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної 

Ради України восьмого скликання та попередньо затвердити, якщо від членів 

комітету не надійдуть додатково зауваження та пропозиції. 

 

Прийнято «одноголосно» 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                           Довбенко М.В.    

   

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А. 
 

 


