Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07
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листопада

2019 р.

вул. Інститутська, 9
13.00 год.
ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Василевська-Смаглюк О.М.,
Железняк Я.І., Горват Р.І., Дубінський О.А., Холодов А.І., Аллахвердієва І.В.,
Воронько О.Є., Володіна Д.А., Заблоцький М.Б., Кулініч О.І., Колісник А.С.,
Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., Сова О.Г.,
Бєлькова О.В., Ляшенко А.О., Палиця І.П., Петруняк Є.В., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: Васильченко Г.І., Герега О.В., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О.,
Козак Т.Р., Леонов О.О., Рєпіна Е.А., Устенко О.О., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Голова Національного Банку України Смолій Я.В.
Перший заступник Голови Національного Банку України Рожкова К.В.
Заступники Голови Національного Банку України Сологуб Д.Р., Чурій О.Є.,
Борисенко Р.М.
Помічники-консультанти народних депутатів – членів Комітету.
Порядок денний засідання Комітету затверджено.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Час
11.0013.00

Питання
Відкриття засідання Комітету. Вступне слово
Питання 1. Поточний стан банківського сектору
України та ключові напрямки діяльності
Національного банку України:

Доповідачі
Гетманцев Д.О.,
Голова
Комітету

Вступне слово. Загальний огляд діяльності НБУ
Огляд поточної ситуації на банківському ринку

Поточний макроекономічний стан та монетарна
політика НБУ
Ключові тенденції на валютному ринку України

Смолій Я.В.,
Голова НБУ
Рожкова К.В.,
перший
заступник
Голови НБУ
Сологуб Д.Р.,
заступник
Голови НБУ
Чурій О.Є.,
заступник
Голови НБУ
Борисенко Р.М.,
заступник
Голови НБУ
Смолій Я.В.,
Голова НБУ

Динаміка грошового обігу та розвиток платіжних
систем. Трансформація Національного банку
України
Питання 2. Розгляд звіту про запровадження
заходів захисту відповідно до Закону України
«Про валюту і валютні операції»
Питання 3. Презентація Плану законодавчих Смолій Я.В.,
Голова НБУ
ініціатив НБУ на 2020 рік

Виступи та запитання народних депутатів України: Василевська-Смаглюк
О.В., Дубінський О.А., Володіна Д.А., Ніколаєнко А.І., Палиця І.П., Бєлькова
О.В., Южаніна Н.П., Абрамович І.О., Холодов А.І., Железняк Я.І., Сова О.Г.,
Гетманцев Д.О.
13.00
1.

2.

3.

Розгляд законопроектів:
Проект закону про внесення змін до деяких законів
України щодо розширення переліку кредитних
договорів, на які поширюється дія Закону України
"Про споживче кредитування" (реєстр. № 1109 від
29.08.2019 р.), н.д. Гетманцев Д.О.
Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України у зв'язку із вдосконаленням
процедури проведення фінансової реструктуризації
та щодо вдосконалення оподаткування операцій
фінансового лізингу (реєстр. №2358 від 31.10.2019
р.), н.д. Гетманцев Д.О.
Проект Закону про внесення змін до Закону України
"Про банки і банківську діяльність" (щодо вимог до
розміру статутного капіталу банку) (реєстр. № 2385
від 06.11.2019 р.), н.д. Дубінський О.А., Арахамія
Д.Г.

Гетманцев Д.О.,
Голова
Комітету
Гетманцев Д.О.,
Голова
Комітету

Дубінський
О.А. заступник
Голови
Комітету

І. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону
України "Про споживче кредитування" (реєстр. № 1109 від 29.08.2019 р.), н.д.
Гетманцев Д.О.
Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:
Головною метою законопроекту є унормування сфери мікрокредитування
та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.
Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до Законів України
«Про споживче кредитування» та «Про організацію формування та обігу
кредитних історій»:
1. Виключити з переліку договорів, на які не поширюється дія Закону
України «Про споживче кредитування»:
- кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;
- кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує
однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного
договору.
2. Встановити, що на кредитні договори, загальний розмір кредиту за
якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, не поширюються
норми частини другої - сьомої статті 9 Закону (щодо необхідності надання
кредитодавцем споживачу до укладення договору паспорту споживчого кредиту
за спеціальною формою у Додатку 1 до цього Закону) та статті 19 (щодо
черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит);
3. Обмежити сукупну суму платежів, що підлягають сплаті споживачем у
разі невиконання його зобов’язань, передбачених договором про споживчий
кредит (неустойки (штраф, пеня), процентної ставки, інших платежів), загальний
розмір кредиту за яким не перевищує однієї мінімальної заробітної плати,
подвійною сумою, одержаною споживачем за таким договором, що не може бути
збільшена за домовленістю сторін;
4. Встановити, що згода споживача на передачу інформації стосовно цього
кредиту хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру
бюро кредитних історій, є обов’язковою умовою надання кредиту;
5. Зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих
кредитів (включаючи переуступку прав вимоги), в порядку, визначеному
Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»,
хоча б в одне бюро кредитних історій, яке включене до Єдиного реєстру бюро
кредитних історій;
6. Скоротити термін внесення кредитним бюро
кредитодавця відомостей з семи до трьох робочих днів.

отриманих

від

Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо розширення переліку кредитних договорів, на які поширюється дія Закону
України «Про споживче кредитування» (реєстр. № 1109 від 29.08.2019р.),
внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О., прийняти за основу.
Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата
України Гетманцева Д.О.
Голосування: «за» - одноголосно.
Прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку
із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо
вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу (реєстр. №2358 від
31.10.2019р.), н.д. Гетманцев Д.О.
Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення
фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій
фінансового лізингу (реєстр. № 2358) прийняти за основу.
2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата України
Гетманцева Д.О.
Голосування: «за» - одноголосно.
Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку) (реєстр. № 2385 від
06.11.2019), н.д. Дубінський О.А., Арахамія Д.Г.
Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:
Метою законопроекту є приведення законодавчих вимог до мінімального
розміру статутного капіталу діючих банків в Україні у відповідність до
економічних реалій.

Законопроектом пропонується встановити вимоги до статутного капіталу
банків на рівні не менше ніж 200 мільйонів гривень.
Враховуючи викладене, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про банки
і банківську діяльність» (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку)» (№
2385 від 06.11.2019р.), внесений народними депутатами України Дубінським
О.А. та Арахамією Д.Г., прийняти за основу та в цілому, виклавши назву
законопроекту в такій редакції:
«Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про банки і
банківську діяльність» (щодо вимог до розміру статутного капіталу банку)».
Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата
України Гетманцева Д.О.
Голосування:
«за» - 17; «проти» - немає, «утримався» - 2.
Рішення прийнято.

Голова Комітету

Секретар Комітету

Гетманцев Д.О.

Палиця І.П.

