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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Комітет  з  питань  фінансів ,  податкової  та  митної  політики
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ВИСНОВОК
до проектів Законів України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 

воєнного стану в Україні
реєстр. № 7465 від 14.06.2022

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 

воєнного стану в Україні
реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022

30 червня 2022 року
протокол № 104

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики (далі – Комітет) на своєму засіданні 30 червня 2022 року (протокол 104), 
розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465 від 14.06.2022), внесений народним 
депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України, 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні 
(реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022), внесений народним депутатом України 
Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України.

Метою обох законопроектів є адаптація законодавства України та 
повноважень Національного банку України та Фонду гарантування вкладів 
України до нових реалій війни, що дозволить забезпечити ефективне 
функціонування фінансового сектору в умовах воєнного стану, а також дозволить 
пом’якшити негативні тенденції на ринку фінансових послуг.

Основні відмінності альтернативного законопроекту № 7465-1 від 
основного № 7465 передбачають:

1) виключення зміни до Закону України "Про Національний банк України 
щодо участі Національного банку України у фінансовому забезпеченні заходів 
правового режиму воєнного стану;

2) доповнення Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних 
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осіб" правом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої 
нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення 
особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, 
виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в 
умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;

3) удосконалення норм щодо відновлення подання піднаглядними 
Національному банку України особами звітності (іншої, ніж фінансова), іншої 
інформації і документів та оприлюднення цієї звітності.

Законопроектом № 7465-1 пропонується:
1) надати Національному банку України право вести під час особливого 

періоду у визначеному ним порядку рахунки державних органів, призначені для 
забезпечення потреб держави у відсічі збройної агресії проти України або 
ліквідації збройного конфлікту та їх наслідків, а також для благодійних пожертв 
та гуманітарної допомоги;

2) доповнити функцію Національного банку України щодо реалізації 
державної політики з питань захисту державних секретів у системі Національного 
банку України здійсненням організаційно-правових заходів щодо охорони 
державної таємниці відповідно до закону;

3) наділити спостережну раду кредитної спілки протягом дії воєнного стану 
в Україні повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення 
діяльності кредитної спілки та врегулювати питання відновлення діяльності 
кредитної спілки після періоду її зупинення;

4) спростити процедури прийняття рішень щодо можливості залучення 
вільних до розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів, 
створених при Моторному (транспортному) страховому бюро України, для 
придбання облігацій внутрішньої державної позики;

5) надати право Фонду гарантування вкладів фізичних осіб приймати свої 
нормативно-правові акти за спрощеною процедурою з метою визначення 
особливостей функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, 
виведення неплатоспроможних банків з ринку та здійснення ліквідації банків в 
умовах воєнного стану чи під час особливого періоду;

6) продовжити термін дії Закону України "Про фінансову 
реструктуризацію" до 1 січня 2028 року;

7) встановити пріоритет Закону України "Про валюту і валютні операції" у 
разі запровадження заходів захисту під час проведення платіжних операцій;

8) перенести термін введення в дію Закону України "Про платіжні послуги" 
з 01.08.2022 на 01.12.2022;

9) виключити застарілий обов’язок для суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності повідомляти Національний банк України про відкриття таким 
суб’єктом валютного рахунку в банківській установі за межами України;
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10) скасувати застарілу вимогу щодо обов’язку гарантувати грошові вимоги 
та права на вимоги виконання договірних зобов’язань першокласними банками 
для цілей іноземного інвестування (тобто, прирівняти ці вимоги до відповідних 
вимог, що передбачені загальним законодавством для національних інвесторів).

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
у своїх висновках № 16/03-2022/58429 від 16.06.2022 та № 16/03-2022/103728 від 
28.06.2022 висловлює зауваження до поданих законопроектів.

Національний банк України листом № 18-0010/44880 від 30. 06.2022 
висловив підтримку законопроекту № 7465-1, як доопрацьованого порівняно із    
№ 7465.

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) проекти законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465 від 14.06.2022), внесений народним 
депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України, 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей 
діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні 
(реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022), внесений народним депутатом України 
Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України, включити до 
порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання;

2) проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням 
воєнного стану в Україні (реєстр. № 7465-1 від 24.06.2022), внесений народним 
депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними депутатами України, 
прийняти за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними 
правками.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити першого заступника Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики – народного депутата України Железняка Я.І.

Голова Комітету Д.О. Гетманцев

Вик. Боцула Т.А.
т. 255-31-01

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/03-2022/105330 від 30.06.2022


