
Звіт про базове відстеження результативності 

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

«Щодо захисту прав споживачів та охоронюваних законом інтересів 

вкладників» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
     Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 

26.05.2016 № 825 «Щодо захисту прав споживачів та охоронюваних законом 

інтересів вкладників». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження 

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акту 

     Регуляторний акт спрямований на визначення прав та обов’язків вкладників, 

банків-учасників Фонду та банків, які виконують  функції банка-агента Фонду та 

Фонду в частині функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, а 

також підвищення рівня поінформованості та довіри громадськості до системи 

гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проводилось з          

26 липня 2017 року  по 05 червня 2017 року. 

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Методом одержання результатів відстеження є аналіз кількісних та якісних 

показників щодо ефективності процедури інформування вкладників про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб та діяльність Фонду 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а 

також способи одержання даних  

      До якісних показників від прийняття регуляторного акту належить 

інформація, де показниками результативності буде зменшення кількості скарг 

громадян на недобросовісне виконання своїх функцій банками-агентами та 

банками учасниками Фонду в частині інформування вкладників, а також 

підвищення рівня поінформованості та довіри громадян до системи гарантування 

вкладів фізичних осіб. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
Дані відстежувались на основі перевірок, проведених  у 2014-2016 роках. 
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За період спостереження у 2014 та 2015 році було зафіксовано 9 та 6 випадків 

порушення банками вимог Фонду щодо інформування вкладників про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб в України.  

 У ході проведених у 2016 році перевірок зафіксовано 7 випадків порушення 

банками вимог щодо інформування вкладників про систему гарантування 

вкладів фізичних осіб в Україні, питома вага цього порушення складає 6,93 % від 

всіх виявлених порушень. 

Результати проведених перевірок за досліджуваний період свідчать, що банки 

в своїй діяльності дотримуються зазначених вимог Фонду, частка даного 

порушення від усіх виявлених порушень є незначною та їх кількість має 

тенденцію до зменшення. 

Варто також відмітити, збільшення рівня обізнаності про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб  з 7% до 24%. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Прийняття акту забезпечило покращення обізнаності вкладників щодо 

системи гарантування вкладів фізичних осіб та підвищення довіри вкладників до 

банківської системи та системи гарантування вкладів.. 

        Остаточний висновок щодо його результативності можна буде зробити 

після проведення повторного відстеження через рік після проведення базового 

відстеження. 

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативні 

наслідки від реалізації регуляторного акту відсутні. 

 

 

Заступник директора – розпорядника                                       А. Я. Оленчик 

  


