Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37
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жовтня

2017 р.

вул. Липська, 1, кришталева зала
14.45 год.
ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ РИБАЛКА С.В.
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Довбенко В.М., Дзензерський Д.В., Різаненко
П.О., Романюк В.М., Лаврик О.В., Поляков М.А., Солод Ю.В., Фурсін І.Г.
ВІДСУТНІ: Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Клімов Л.М.
ЗАПРОШЕНІ:
ПІБ
Організація, посада
Смолій Яків Васильович
В.о. Голови НБУ
Рожкова Катерина Вікторівна
Заступник Голови НБУ
Хромаєв Тимур Заурбекович
Голова Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку України
Оленчик Андрій Ярославович
заступник директора-розпорядника Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
Лібанов Максим Олександрович директор департаменту Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку України
Гелетій Юрій Ігорович
директор департаменту фінансової
політики Міністерство фінансів України
Представники банків, відомств та громадськості:
Підвисоцький Віталій Миколайович
Федоренко Марина Олександрівна
Жебанова Катерина Валеріївна
Мельничук Микола Олексійович
Абасова Карина Ігорівна
Коробкова Олена Анатоліївна
Юргелевич Сергій Владиславович
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Представники від Національного банку України:
Бевз Олександр Олександрович
Федоренко Марина Олександрівна
Жебанова Катерина Валеріївна
Мельничук Микола Олексійович
Кузнєцов Юрій Анатолійович
Абасова Карина Ігорівна
Макарчук Арсен Володимирович
Сєлєзєнєва Валерія Олександрівна
Березовська Юлія В'ячеславівна
Помічники-консультанти народних депутатів:
Полякова М.А. – Шибіко Ю., Дзензерського Д.В. – Бері В.М., Довбенка М.В.
– Безпалий С., та ін.
Прес-служба Голови Комітету, журналісти порталу FinClub, «Українські
новини» та ін.
Секретаріат Комітету.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо уточнення строків призначення та звільнення Голови Національного
банку України (реєстр. № 7101 від 08.09.2017, народні депутати України
Ляшко О.В., Рибалка С.В., Галасюк В.В. та ін.)
2. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" щодо передачі активів неприбутковій
організації у разі реорганізації та/або ліквідації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (реєстр. № 7092 від 08.09.2017, народні депутати України
Довбенко М.В., І.В., Андрієвський Д.Й., Южаніна Н.П.)
3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних
паперів) (реєстр. № 5592-д від 20.04.2017, народний депутат України Рибалка
С.В.), (попередній розгляд в другому читанні)
4.Інформація керівництва Національного банку України щодо ряду
проблемних питань у банківській системі (в тому числі обговорення питання
щодо зміни розміру статутного капіталу банків) та узгодження позицій щодо
перспективних законодавчих ініціатив та пріорітетних завдань.
5. Різне. Затвердження графіку засідань Комітету на жовтень 2017 року.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету Рибалки С.В. щодо проекту Закону про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків
призначення та звільнення Голови Національного банку України (реєстр. №
7101).
В обговоренні питання взяли участь: Романюк В.М., Лаврик О.В., Різаненко
П.О., Смолій Я.В.
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УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України взяти за основу п роект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків
призначення та звільнення Голови Національного банку України (реєстр. №
7101).
2. Доповідачем визначити Голову Комітету Рибалку С.В.
Голосування:
«за» - 7, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. щодо
проекту Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" щодо передачі активів неприбутковій
організації у разі реорганізації та/або ліквідації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (реєстр. № 7092).
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України взяти за основу та в цілому проект
Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" щодо передачі активів неприбутковій
організації у разі реорганізації та/або ліквідації Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб (реєстр. № 7092).
2. Доповідачем визначити першого заступника Голови Комітету Довбенка
М.В.
Голосування:
«за» - 8, «проти» - немає, «утримався» -1.
Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку,
діяльності рейтингових агентств та електронної комерції Різаненка П.О. щодо
проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних
паперів) (реєстр. № 5592-д), (попередній розгляд в другому читанні)
В обговоренні питання взяли участь: Лібанов М.О., Лаврик О.В., Романюк
В.М., Рожкова К.В., Хромаєв Т.З., Рибалка С.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Доручити профільному підкомітету доопрацювати законопроект за
наслідками обговорення на засіданні Комітету, зокрема, у частині
комплексних проблемних питань, з урахуванням конструктивних позицій
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народних депутатів України, Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Національного банку України, а також професійних
учасників фондового ринку.
2. Після доопрацювання направити законопроект до Головного юридичного
управління Апарату Верховної Ради України для відпрацювання технікоюридичних правок та отримання юридичного висновку Управління з метою
його подальшого можливого врахування.
3. Допрацьований відповідно до зазначеного законопроект повторно
розглянути на засіданні Комітету для остаточного затвердження та
подальшого направлення до Верховної Ради України для розгляду за
процедурою другого читання.
Рішення прийнято «одноголосно».
4. СЛУХАЛИ:
Інформацію керівництва Національного банку України щодо ряду проблемних
питань у банківській системі (в тому числі обговорення питання щодо зміни
розміру статутного капіталу банків) та узгодження позицій щодо
перспективних законодавчих ініціатив та пріорітетних завдань.
Доповідають: Смолій Яків Васильович
в.о. Голови Національного банку України
Рожкова Катерина Вікторівна
заступник Голови Національного банку України
В обговоренні питання взяли участь: Рибалка С.В., Романюк В.М.,
Коробкова О., представники комерційних банків «Глобус», «Альянс».
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. До 15.10.2017 року Національному банку України надіслати до комітету
проект змін до графіку докапіталізації комерційних банків та розробити
законопроект щодо формування розміру статутного капіталу банків.
Голосування:
«за» - 6, «проти» - немає, «утримався» -3.
Рішення прийнято.
5. РІЗНЕ:
1) затвердження розкладу засідань комітету (7 сесія 8 скликання)
жовтень

17.10.2017
20-21.10.2017 (виїзне)

Рішення прийнято «одноголосно».
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2) обговорення питання щодо оновлення засад стратегічного реформування
державного банківського сектору, які безрезультатно обіцяє розробити
Міністерство фінансів України протягом багатьох місяців. В результаті такої
бездіяльності з даного питання Міністерства фінансів України в особі
Міністра фінансів Данилюка О.О., члени Комітету вирішили направити лист
від Комітету до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з приводу ситуації,
що склалася;
3) на засідання Комітету, проведення якого планується на 17 жовтня 2017 року,
запросити уповноважених представників правоохоронних органів для
обговорення стану розслідування кримінальних проваджень по банкам, які у
результаті діяльності їх менеджерів та пов’язаних осіб призвели до заподіяння
шкоди кредиторам, банкам та втрат державного бюджету України.

Голова Комітету

Секретар Комітету

Рибалка С.В.

Поляков М.А.
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