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Про проекти Закону України про проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування 

фінансового сектору в Україні, (реєстр. № 8331 від 27.04.2018 р.) та  

Про проект Закону України про удосконалення функціонування фінансового 

сектору та створення державної банківської групи в Україні 

(реєстр. № 8331-1 від 17.05.2018р.)  

 

 

На засіданні Комітету 5 червня 2018 року (Протокол № 94) розглянуто 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні, (реєстр № 

8331) та проект Закону України про удосконалення функціонування фінансового 

сектору та створення державної банківської групи в Україні (реєстр. № 8331-1).  

Законопроектами пропонується удосконалити механізми функціонування 

фінансового сектору та переглянути принципи і механізми корпоративного 

управління державних банків, привести їх у відповідність до найкращих 

міжнародних стандартів шляхом створення ізольованої від політичного впливу 

системи управління діяльністю державних банків через наглядові ради, більшість у 

складі яких становитимуть незалежні члени. 

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України  у своїх висновках за № 16/3-379/8331(116818) від 04.06.2018 р. та за 

№16/3-380/8331-1(116830) від 04.06.2018р. висловлює свої зауваження до 

законопроектів та зазначає, що відповідно до ст. 55 Закону України «Про 

Національний банк України»  головною метою банківського регулювання і нагляду 

з боку Національного банку України є безпека та фінансова стабільність банківської 

системи, для прийняття виваженого рішення щодо внесених законопроектів було б 

логічним отримати експертні висновки Національного банку України, а виходячи із 

статті 116 Конституції  України – експертні висновки Кабінету Міністрів України.  

 

Національний банк України своїм листом за № 18-0011/26150 від 

11.05.2018 р. повідомляє про підтримку законопроекту (реєстр. № 8331) як такого, 

що спрямований на удосконалення організації готівкового грошового обігу у 

зв’язку з трансформацією структури центрального банку, а також на запровадження 



найкращих світових стандартів у корпоративне управління державними банками в 

частині посилення їх незалежності від політичного впливу. Та листом за № 18-

0011/30475 від 04.06.2018 р. висловлює зауваження до законопроекту (реєстр. № 

8331-1) та пропонує прийняти за основу законопроект (реєстр. № 8331). 

 

 

З огляду на вищенаведене, 

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України: 

1) Включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 

законопроекти (реєстр. №№ 8331 та 8331-1);  

2) Прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування 

фінансового сектору в Україні (реєстр № 8331), поданий народними 

депутатами України Демчаком Р. Є., Довбенком М. В., Різаненком П. О. 

та іншими членами Комітету. 

  

2. Співдоповідачем з зазначеного питання визначити народного депутата 

України – заступника Голови Комітету з питань фінансової політики і банківської 

діяльності – Демчака Руслана Євгенійовича. 

 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету              М. В. Довбенко  

 


