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Р І Ш Е Н Н Я 

Про доопрацьований проект Закону України  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функціонування фінансового сектору в України 

 

“ 03 ” липня 2018 року 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні 3 липня 2017 року (протокол № 97) 

розглянув проект Закону України, який було підготовлено відповідно до рішення 

Верховної Ради України про направлення на повторне перше читання проектів 

законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (реєстр. № 8331), 

поданого народними депутатами України Демчаком Р.Є та іншими, а також про 

удосконалення функціонування фінансового сектору та створення державної 

банківської групи в Україні (реєстр. № 8331-1), поданого народним депутатом 

України Рибалкою С.В. 

Законопроект доопрацьований Комітетом спільно з Національним банком 

України, Міністерством фінансів України та Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку відповідно до пропозицій та зауважень, що були 

виголошені під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України 21 червня 2018 року, а також тих, що були висловлені Головним 

науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України, українських 

та міжнародних фахових організацій і асоціацій.   

Законопроектом 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. 

Проектом пропонується статтю 7 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» викласти в новій редакції, якою, зокрема, передбачено, що наглядова 

рада державного банку складається із дев’яти членів, з яких шість членів повинні 

бути незалежними, а три члени - представниками держави пропорційно від 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.  
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Також, проектом визначається перелік критеріїв, яким повинні відповідати 

незалежні члени наглядової ради та представники держави у наглядовій раді 

державного банку. 

Для визначення претендентів на посади членів наглядової ради державного 

банку Кабінет Міністрів України утворює конкурсну комісію, до складу якої 

входять один представник від Президента України, три представники від 

Кабінету Міністрів України та один представник Верховної Ради України. 

Члени наглядової ради державного банку призначаються вищим органом 

на підставі подання конкурсної комісії протягом п’яти робочих днів з дня 

отримання відповідного подання. 

Законопроектом також передбачається вичерпний перелік підстав, за 

якими члени наглядової ради можуть дострокового припинити свої  

повноваження, або бути тимчасово відсторонені.  

Таким чином законопроект комплексно спрямований на усунення 

неузгодженостей, що стають бар’єрами на шляху розвитку фінансового сектору 

України. 

Виходячи з вищевикладеного, Комітет вирішив: 

1. Внести до Верховної Ради України на повторне перше читання 

доопрацьований проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового 

сектору в Україні та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому; 

2. Доповідачем з зазначеного питання визначено народного депутата 

України – заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань 

фінансової політики і банківської діяльності – Демчака Руслана Євгенійовича. 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету           Довбенко М.В. 


