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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення зміни до складу Ради Національного банку України 

 

«06» листопада 2019 року 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на спеціальному відкритому засіданні, яке відбулося 16.10.2019 

(протокол № 9), відповідно до статті 10 Закону України «Про Національний банк 

України» розглянув питання внесення зміни у складі Ради Національного банку 

України та заслухав претендентів на вакантну посаду члена Ради Національного 

банку України. 

На засіданні Комітету, яке відбулося 06.11.2019 (протокол № 11), Комітетом 

було проведено обговорення претендентів, заслуханих 16.10.2019. 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про Національний банк України» 

до складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, 

призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада 

України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття 

відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради 

Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного 

банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням 

Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою. 

Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами 

Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому 

засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої 

рекомендації Верховній Раді України. 

Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім 

Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку 

на строк здійснення ним повноважень за посадою.  

Відповідно до частини другої Прикінцевих положень Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови 

інституційної спроможності Національного банку України» від 18 червня 2015 

року № 541-VIII, у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом 

Верховна Рада України та Президент України формують склад Ради 

Національного банку України (крім Голови Національного банку України) 

відповідно до їх конституційних повноважень у спосіб, що забезпечить 

дотримання вимог частини сьомої статті 10 Закону України "Про Національний 

банк України". Члени Ради Національного банку України призначаються на 

посади із зазначенням для кожного із них (окремо для призначених 
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Президентом України та окремо для призначених Верховною Радою 

України) окремого строку повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім 

років.  

У частині сьомій статті 10 Закону України «Про Національний банк 

України» зазначено, що призначення на посади та звільнення з посад членів Ради 

Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено 

можливість проведення засідання Ради Національного банку відповідно до вимог 

частини четвертої статті 11 цього Закону, у якій зазначено, що засідання Ради 

Національного банку є правомочними за наявності не менше шести її членів. 

Тому строки повноважень членів першого складу оновленої Ради 

Національного банку були визначені з урахуванням необхідності поступової 

ротації. 

Наступні призначення мають відбуватися строком на сім років для всіх 

членів Ради. 

Постановою Верховної Ради України «Про призначення членів Ради 

Національного банку України» від 7 липня 2016 року № 1440-VIII до складу Ради 

Національного банку України були призначені: 

1) Козюк Віктор Валерійович - строком на 7 років, 

2) Щербакова Олена Анатоліївна - строком на 6 років, 

3) Милованов Тимофій Сергійович – строком на 5 років, 

4) Ричаківська Віра Іванівна - строком на 4 роки. 

Постановою Верховної Ради України «Про звільнення з посади члена Ради 

Національного банку України Милованова Т.С.» № 30-IX від 3 вересня 2019 року 

член Ради Національного банку України Милованов Т.С., призначений терміном 

на 5 років, був звільнений. 

Враховуючи, що перший склад Ради Національного банку України за 

оновленим Законом обирався, виходячи з Прикінцевих положень Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови 

інституційної спроможності Національного банку України», внесення змін до 

цього складу Ради має відповідати часовим межам призначення, зазначеним у цих 

Прикінцевих положеннях. 

З огляду на зазначене, призначення члена Ради Національного банку 

України на місце вибулого члена, призначеного на 5 років, має відбуватися 

на строк, який залишився до кінця повноважень такого вибулого члена – до 

7 липня 2021 року. 

Комітет своїм рішенням рекомендує прийняти за основу та в цілому  

проект Постанови Верховної Ради України про призначення членів Ради 

Національного банку України, призначивши членом Ради Національного 

банку України Шапрана Віталія Сергійовича. 

Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 

України Гетманцева Д.О. 

 

Голова Комітету       Д.О. Гетманцев 


