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Про проект Закону України про внесення змін  

до Закону України «Про банки і банківську діяльність»  

щодо уточнення окремих положень з питань банківського нагляду 

реєстр. № 9067 від 07.09.2018 р. 

 

 

На засіданні Комітету 2 жовтня 2018 року (Протокол № 99) розглянуто 

проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» щодо уточнення окремих положень з питань банківського 

нагляду (реєстр. № 9067).  

Метою законопроекту є вдосконалення наглядової функції Національного 

банку України для забезпечення подальшого зміцнення банківської системи 

України та оздоровлення банківського сектору, поліпшення правових та 

організаційних умов його функціонування, а також встановлення особливостей і 

порядку проведення процедури тимчасової адміністрації і примусової ліквідації 

банку. Крім того, прийняття законопроекту дозволить наблизити національне 

законодавство до законодавчих рамок Європейського Союзу у сфері банківської 

діяльності.  

 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України  у своєму висновку за № 16/3-538/9067(189651) від 13.09.2018р. зазначає, 

що в цілому підтримує спрямованість законопроекту та висловлює щодо нього 

свої зауваження. 

Національний банк України своїм листом за №18-0011/52641 від 

01.10.2018р. повідомляє про підтримку законопроекту як такого, що передбачає 

вдосконалення функціоналу Національного банку України у сфері банківського 

нагляду, зокрема шляхом надання йому додаткових повноважень у межах 

інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду, що створить правові умови для 

своєчасного та ефективного виявлення та усунення проблем в управлінні 

банками, а також дозволить центральному банку України більш комплексно та 

зважено підходити до оцінки банку, в тому числі його фінансового стану, для 

оперативного прийняття обґрунтованих наглядових рішень.  



З огляду на вищенаведене, 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» щодо уточнення окремих положень з питань банківського нагляду 

(реєстр. № 9067), поданий народними депутатами України Демчаком Р. Є., 

Довбенком М. В. та Різаненком П. О. 

 

2. Доповідачем та 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  

 


