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ВИСНОВОК
до проекту Закону України

Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про банки і банківську 
діяльність"

реєстр. № 6559 від 27.01.2022
16 лютого 2022 року

протокол № 88

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 16 лютого 2022 року (протокол № 88) розглянув 
проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України "Про банки 
і банківську діяльність" (реєстр. № 6559 від 27.01.2022), внесений Кабінетом 
Міністрів України.

Метою проекту Закону є врегулювання питання посилення вимог до 
представників держави у наглядових радах державних банків.

Законом України від 30.06.2021 № 1587-IX "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації 
корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської 
системи" внесено зміни до статті 7 Закону України "Про банки і банківську 
діяльність", якими послаблено вимоги до представників держави у наглядових 
радах державних банків в частині зменшення терміну перебування на певних 
посадах у державному банку та отримання доходів від державного банку до 
одного року.

Разом з тим, відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову 
політику від 08.11.2021 Україна взяла на себе зобов’язання ввести в дію зміни до 
законодавства, які усунуть зазначені послаблення.

Законопроектом пропонується встановити, що представником держави 
у наглядовій раді державного банку не може бути особа, яка:

1) є або протягом останніх п’яти років була керівником (крім члена 
наглядової ради) цього державного банку або його дочірнього підприємства, філії, 
представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

2) є або протягом останніх трьох років була працівником цього державного 
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банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу 
чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь;

3) отримує або протягом останніх трьох років отримувала від цього 
державного банку або юридичних осіб, у яких цей державний банк має істотну 
участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій 
члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 
відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своєму висновку № 16/03-2022/34307 від 07.02.2022 не заперечуючи щодо 
пропонованих змін, спрямованих на встановлення уніфікованих вимог до членів 
наглядової ради державного банку – як незалежних, так і представників держави, 
висловило редакційні зауваження до поданого законопроекту.

Національний банк України у своєму висновку № 18-0010/11537 від 
08.02.2022 повідомляє про підтримку зазначеного законопроекту.

З огляду на зазначене та керуючись положеннями статті 108, частини 
другої статті 114 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", 
Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до статті 7 Закону України "Про 

банки і банківську діяльність" (реєстр. № 6559 від 27.01.2022), внесений 
Кабінетом Міністрів України, включити до порядку денного сьомої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту прийняти його за основу та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками з урахуванням 
пропозиції Комітету викласти назву законопроекту в такій редакції:

"Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про банки і банківську 
діяльність" щодо посилення вимог до представників держави у наглядових 
радах державних банків".

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