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Р І Ш Е Н Н Я 

Про погодження проекту  

Постанови Правління Національного банку України 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-

правових актів Національного банку України» 

“ 28 ” лютого 2018 року 
 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності на своєму засіданні 28 лютого 2018 року розглянув питання погодження 

проекту Постанови Правління Національного банку України «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України». 

Відповідно до статті 861 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

(у редакції станом на  24.07.2009 р.) постановою Правління Національного банку 

України від 23 грудня 2011 року № 471 було затверджено Положення про 

порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та 

нагляду за ним (надалі – Положення № 471), яке було погоджено з Комітетом.  

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб»  стаття 861 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 

втратила чинність. На сьогодні діяльність санаційного банку припинено та у 

нього відкликано ліцензію. У зв’язку з цим Положення № 471 потребує визнання 

таким, що втратило чинність. 

Враховуючи, що відповідно до статті 861 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, 

банківської діяльності, податкової та митної політики погоджено нормативно-

правовий акт Національного банку України, що встановлює порядок 

регулювання діяльності санаційному банку, проект постанови Правління 

Національного банку України щодо визнання даного нормативно-правового акту 

таким, що втратив чинність, також потребує інформування і погодження з 

Комітетом Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської 

діяльності. При цьому зауважено, що у зв’язку із втратою чинності зазначеною 

статтею, Комітет, у відповідності до Законів України «Про Комітети Верховної 

Ради України», «Про Регламент Верховної Ради України», не має повноважень 

погоджувати нормативно-правові акти Національного банку України.  

За підсумками розгляду питання Комітет ухвалив рішення підтримати 

проект Постанови Правління Національного банку «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку 

України» та поінформувати Національний банк України про прийняте рішення. 
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