
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

31 березня 2022 року
протокол № 95

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 31 березня 2022 року (протокол         
№ 95), керуючись положеннями частини п’ятої статті 44 Закону України "Про 
комітети Верховної Ради України", а також частинами другою та шостою статті 
118 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" переглянув 
висновок Комітету від 22 березня 2022 року (протокол № 93) до проекту Закону 
України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (реєстр. № 5542-1), 
друге читання.

Під час перегляду висновку Комітету від 7 вересня 2021 року народними 
депутатами України - членами Комітету з метою підвищення стійкості банківської 
системи України та додаткового захисту вкладників були висловлені нові 
пропозиції, що пов’язані із воєнним станом в Україні, введеним Указом 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 
року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 
року № 2102-IX,  які підлягають включенню до порівняльної таблиці до розгляду 
у другому читанні зазначеного законопроекту:

№ 48
Абзац восьмий підпункту 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в 

такій редакції: 
"З метою визначення розміру цільового фонду з урахуванням можливості 

настання кризових явищ у майбутньому Фонд здійснює розрахунки значення 
цільового показника Фонду та строку для його досягнення (у тому числі з 
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урахуванням результатів стрес-тестування системи гарантування вкладів 
фізичних осіб, яке проводиться відповідно до частини четвертої статті 31 цього 
Закону). 

У разі якщо розраховане Фондом значення цільового показника Фонду 
перевищує мінімальне, Фонд виносить питання про встановлення значення 
цільового показника Фонду та строку для його досягнення на розгляд Ради з 
фінансової стабільності для надання нею рекомендацій та прийняття 
адміністративною радою Фонду рішення відповідно до пункту 19 частини першої 
статті 9 цього Закону, але не більше одного разу на рік";

№ 219
У абзаці вісімнадцятому підпункту 13 пункту 2 розділу І законопроекту 

слова "пов’язаними з банком особами" замінити словами "особами, визначеними 
частиною п’ятою статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб";

№ 222
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 13 пункту 2 розділу І законопроекту 

слова "пов’язаними з банком особами" замінити словами "особами, визначеними 
частиною п’ятою статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів 
фізичних осіб";

№ 236
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування, крім абзацу четвертого підпункту 8 пункту 4 розділу І цього 
Закону, який набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем 
припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 
року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу 
Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 
року № 2102-IX (далі – воєнний стан в Україні), та застосовується до 
правовідносин з виплати Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 
гарантованих сум відшкодування за вкладами в банках, рішення про віднесення 
яких до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію яких з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України 
"Про банки і банківську діяльність", прийняті з дня набрання чинності абзацом 
четвертим підпункту 8 пункту 4 розділу І цього Закону.

№ 238
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"2. Встановити, що з дня набрання чинності цим Законом протягом дії 

воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування 
воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує 
кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, 
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нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення 
банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону 
України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Дія цього пункту поширюється на банки, рішення про віднесення яких до 
категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію яких з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України 
"Про банки і банківську діяльність", прийняті після набрання чинності цим 
Законом протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня 
припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язані з 
відшкодуванням коштів вкладникам банків відповідно до цього пункту, 
задовольняються згідно з пунктом 3 частини першої статті 52 Закону України 
"Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

№ 257
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
"10. Рахунковій палаті невідкладно провести позапланові заходи 

державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб у 2016-2019 роках з питань використання 
коштів та реалізації переданого майн.».

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 257 пропозиції та поправки народних депутатів України, 
з яких 65 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», частинами другою та шостою статті 118, пунктом 3 
частини першої статті 123 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України», Комітет вирішив:

1. Переглянути висновок Комітету від 22 березня 2022 року (протокол 
№ 93) до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 
щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб 
(реєстр. № 5542-1), врахувавши 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 №№ 48, 219, 222, 236, 238, 
257.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.
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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 Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики – народного депутата 
України Гетманцева Д.О.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев
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