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Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності  

01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-21-37 

 

                 

                                              

                                                  79 

 

                                                                                     5      грудня      2017 р. 

 

вул. Липська, 3,  зал №217  

14.30 год. 
 

ГОЛОВУЄ 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ДОВБЕНКО М.В. 
 

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Демчак Р.Є., Жолобецький О.О., Різаненко 

П.О., Клімов Л.М., Рибалка С.В., Фурсін І.Г. 

ВІДСУТНІ: Дзензерський Д.В., Романюк В.М., Поляков М.А., Солод Ю.В., 

Лаврик О.В. 

За проведення засідання Комітету в закритому режимі та затвердження 

порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: 

«за» - 7 (прийнято одноголосно). 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Перший заступник Міністра фінансів України Маркарова О.С. 

В.о. Голови Національного банку України Смолій Я.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України 

(реєстр. № 7114-д) 

2. Різне: 

- обговорення подальшого опрацювання законопроектів «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління 

державними банками», реєстр. № 7180 (Кабінет Міністрів України) та «Про 

особливості управління банками із державною часткою власності та механізм 

їх приватизації», реєстр. № 7180-1 (н.д. Рибалка С.В., Фурсін І.Г., Поляков 

М.А.), у зв’язку з надходженням висновків до проектів законів, а також 

відповідно до рішення Комітету від 07.11.17р. (Протокол № 77) щодо 

створення робочої групи; 

  - затвердження графіку засідань Комітету на грудень 2017 року. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника Голови Комітету Довбенка М.В. про 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення 

та ведення Кредитного реєстру Національного банку України (реєстр. № 

7114-д) у другому читанні. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні 

та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України 

(реєстр. № 7114-д) з узгодженими правками та після опрацювання 

законопроекту з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради 

України надати право секретаріату Комітету здійснити відповідні техніко-

юридичні корегування тексту законопроекту. 
2. Доповідачем з цього питання визначити заступника Голови Комітету 

Демчака Р.Є. 

Прийнято «одноголосно» 

2. Різне: 

1) обговорення подальшого опрацювання законопроектів «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління 

державними банками», реєстр. № 7180 (Кабінет Міністрів України) та «Про 

особливості управління банками із державною часткою власності та 

механізм їх приватизації», реєстр. № 7180-1 (н.д. Рибалка С.В., Фурсін І.Г., 

Поляков М.А.), у зв’язку з надходженням висновків до проектів законів, а 

також відповідно до рішення Комітету від 07.11.17р. (Протокол № 77) щодо 

створення робочої групи; 

УХВАЛИЛИ:  

Провести 14 грудня 2017 року засідання робочої групи. 

 

  2) затвердили графік засідань Комітету на грудень 2017 року: 

 

грудень 05.12.2017, 07.12.2017, 19.12.2017 

 

Прийнято «одноголосно» 

 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                                                           Довбенко М.В.    

   

 

 

Секретар Комітету                                                          Поляков М.А. 


