
До проекту 5542-1 від 25.05.2021,
Гетманцев Д.О. та інші

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-28-07, факс: 255-25-91

ВИСНОВОК
до проекту Закону України

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб

реєстр. № 5542-1
друге читання

7 вересня 2021 року
протокол № 75

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 7 вересня 2021 року (протокол № 75) розглянув 
порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів 
фізичних осіб (реєстр. № 5542-1).

До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 
визначений положеннями статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної 
Ради України", надійшло 235 пропозицій від народних депутатів України.

Разом з цим, народними депутатами України - членами Комітету, в порядку, 
передбаченому пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету 
були внесені та за результатами голосування враховані у таблиці до другого 
читання такі пропозиції:

1. Абзаци другий – п'ятий підпункту 1 пункту 1 Розділу І законопроекту 
викласти в такій редакції: 

"1) у частині першій статті 2:
доповнити пунктом 22 такого змісту:
"22) відкоригований капітал – сума перевищення балансової вартості 

активів, зменшених на суму вартості нематеріальних активів, над балансовою 
сумою зобов’язань без врахування сформованих резервів під очікувані витрати, 
пов’язані з відшкодуванням коштів вкладникам внаслідок неплатоспроможності 
банків»;

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:
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"3) вклад - кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України 
або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для 
вкладника) на умовах договору банківського рахунку, банківського вкладу 
(депозиту) (крім коштів, залучених від видачі ощадного сертифіката), 
включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Кошти, залучені банком від 
видачі (випуску) ощадного сертифіката банку або депозитного сертифіката 
банку, не є вкладом;

4) вкладник - фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка 
уклала або на користь якої укладено договір банківського рахунку, банківського 
вкладу (депозиту), крім фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця), 
яка є власником ощадного сертифіката банку";";

2. Підпункт 1 пункту 1 Розділу І законопроекту доповнити абзацами такого 
змісту: 

"доповнити пунктом 15¹ такого змісту: 
"15¹) строк для досягнення цільового показника – строк, протягом якого 

розмір відкоригованого капіталу має досягти розміру не меншого за розмір 
цільового фонду з урахуванням встановленого значення цільового показника";

3. Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити абзацами другим 
та третім такого змісту:

"пункт 9 викласти у такій редакції:
"9) затверджує рішення виконавчої дирекції Фонду про залучення внеску 

держави на безповоротній основі"; 
4. Підпункт 3 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити абзацами другим 

та третім такого змісту:
"пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
"2) приймає рішення про необхідність залучення кредитів Кабінету 

Міністрів України, Національного банку України та /або внеску держави на 
безповоротній основі";

5. Підпункт 8 пункту 2 Розділу І законопроекту доповнити новими абзацами 
такого змісту: 

"3) пункт 3 частини четвертої виключити; 
частину сьому виключити";
6. Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити підпунктом 9 такого змісту:
"9) у частині другій статті 29: у пункті 1 слово "день" замінити словами 

"кінець дня, що передує дню";
пункт 2 виключити";
7. Абзац четвертий підпункту 9 пункту 2 розділу І законопроекту викласти 

в такій редакції: 
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"4. Фонд проводить стрес-тестування системи гарантування вкладів 
фізичних осіб на регулярній основі не рідше як один раз на три роки. Результати 
стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб можуть 
використовуватись Фондом для перегляду розміру базової річної ставки 
регулярного збору, більшого за встановлений у частині першій статті 22 цього 
Закону, та/або запровадження спеціального збору, перегляду значення цільового 
показника. Методика проведення стрес-тестування визначається Фондом";

8. Пункт 2 Розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 13 такого 
змісту: 

"13) частину першу статті 38 доповнити абзацом другим такого змісту: 
"Банк протягом дії тимчасової адміністрації та/або процедури ліквідації з 

метою мінімізації своїх витрат зобов’язаний використовувати технічні 
можливості Фонду (технічні засоби, сервера, кол-центр, приміщення тощо) у 
разі наявності у Фонду вільних ресурсів";

9. Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту: 
"3) у Законі України "Про платіжні послуги" № 1591-IX від 30 червня 2021 

року:
у пункті 31 статті 1 слова "ліцензія на надання платіжних послуг" 

замінити словами "ліцензія на надання фінансових платіжних послуг"; 
2) у частині шостій статті 8 слова "ліцензії на надання платіжних послуг" 

замінити словами "ліцензії на надання фінансових платіжних послуг";
у частині першій статті 16 слова "ліцензії на надання платіжних послуг" 

замінити словами "ліцензії на надання фінансових платіжних послуг"; 
у частині першій статті 22 слова "ліцензії на надання платіжних послуг" 

замінити словами "ліцензії на надання фінансових платіжних послуг"; 
у статті 57:
у частині другій слова "ліцензію на надання платіжних послуг" замінити 

словами "ліцензію на надання фінансових платіжних послуг"; 
у частині третій слова "ліцензією на надання платіжних послуг" замінити 

словами "ліцензією на надання фінансових платіжних послуг";
10. Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"5. Якщо договір банківського вкладу укладений до набрання чинності цим 

Законом фізичною особою чи фізичною особою - підприємцем з Акціонерним 
товариством "Державний ощадний банк України" на умовах повернення вкладу зі 
спливом встановленого договором строку (строковий вклад) та строк 
повернення вкладу спливає після 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом, 
банк зобов’язаний видати вклад на вимогу вкладника (незалежно від строку 
повернення вкладу) разом із процентами, нарахованими за цим вкладом до дня, що 
передує його поверненню вкладникові";
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11. У пункті 7 розділу ІІ законопроекту слово "тримісячний" замінити 
словом "шестимісячний".

За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого 
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції. Загалом до 
законопроекту надійшло 246 пропозицій та поправок народних депутатів України, 
з яких 54 враховано (в тому числі частково та редакційно), 192 – відхилено.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями пункту 4 частини першої 
статті 15, пунктами 5 і 6 частини першої статті 16 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України", пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України 
"Про Регламент Верховної Ради України", Комітет вирішив:

1. Врахувати у таблиці до другого читання викладені вище пропозиції, що 
були подані відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці, наданій на 
засіданні Комітету за №№ 9, 11, 13, 27, 153, 155, 156, 169, 228, 236 та 244;

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету;

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. № 5542-1) 
прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками;

4. Доповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України Іванчука А.В.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01
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