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“07” лютого 2019 року 

 

Про визначення представника Комітету до складу конкурсної комісії 

для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових 

рад державних банків 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і 

банківської діяльності на своєму засіданні 07.02.2019 (протокол № 104) 

розглянув питання щодо визначення представника Комітету у конкурсній 

комісії для визначення претендентів на посади незалежних членів 

наглядових рад державних банків. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» із змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування 

фінансового сектору в Україні» № 2491-VIII від 5 липня 2018 року (далі – 

Закон), для визначення претендентів на посади незалежних членів 

наглядової ради державного банку Кабінет Міністрів України утворює 

конкурсну комісію, до складу якої входять один представник від 

Президента України, три - від Кабінету Міністрів України та один - від 

профільного Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого 

належать питання банківської діяльності. 

Прикінцеві положення Закону містять доручення Комітету щодо 

внесення такого подання у двомісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом, тобто до 10.01.2019. 

Законом також встановлено, що вимоги до членів конкурсної комісії 

визначає Кабінет Міністрів України. 

Зазначені вимоги були затверджені Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження вимог до членів конкурсної комісії з 

визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради 

державного банку» № 8 від 10.01.2019, яка набирає чинності 09.02.2019. 

Комітет на своєму засіданні, яке відбулося 16.01.2019, обговорив 

питання щодо визначення представника Комітету у конкурсній комісії з 

визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад 

державних банків та за результатами обговорення направив листа до 
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Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. із пропозицією щодо внесення 

змін до зазначеної Постанови. 

Міністерство фінансів України листом № 14020-20-2/3270 від 

06.02.2019 повідомило Комітет, що на засіданні Уряду, яке відбулося 

30.01.2019, було схвалено Постанову Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до пункту 2 вимог до членів конкурсної комісії з визначення 

претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного 

банку» якою передбачено виключити абзац другий пункту 2 зазначених 

вимог, яким обмежувалося право участі в конкурсній комісії, зокрема, для 

народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських 

голів. 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив визначити 

представником Комітету у конкурсній комісії для визначення 

претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних 

банків Різаненка Павла Олександровича. 

З огляду на те, що Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження вимог до членів конкурсної комісії з визначення претендентів 

на посади незалежних членів наглядової ради державного банку» № 8 від 

10.01.2019 із внесеними змінами набирає чинності 09.02.2019, це рішення 

Комітету також набирає чинності 09.02.2019. 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету        М.В. Довбенко  


