
Звіт про базове відстеження результативності 

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

«Про затвердження Порядку фінансування процесу виплат банками-

агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами у рамках 

пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» 
 

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

05.12.2016 № 2697 «Про затвердження Порядку фінансування процесу виплат 

банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами у рамках 

пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження 

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акту 

Регуляторний акт спрямований на встановлення процедури прийняття рішень 

та вчинення дій Фондом щодо фінансування виплат банками-агентами 

гарантованої суми відшкодування за вкладами у рамках пілотного проекту з 

впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проводилось з          

01 січня 2017 року по 30 червня 2017 року. 

 

5. Тип відстеження 

Базове відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Аналіз якісних та кількісних показників виплат вкладникам за допомогою 

Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

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

також способи одержання даних  

До якісних та кількісних показників від прийняття регуляторного акту 

належить підвищення ефективності виплат, скорочення терміну початку виплат, 

спрощення моніторингу здійснених виплат та необхідних фінансових ресурсів 

для безперервного їх здійснення банками-агентами, що надасть змогу 

вкладникам в найкоротший термін з часу настання недоступності вкладів 

отримати гарантовану суму.  
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Дані відстежувались на основі статистичних даних щодо виплат вкладникам 

з 01 січня 2017 року по 30 червня 2017 року. 

Фонд здійснював виплати відшкодування вкладникам 70 банків, які були 

ліквідовані в попередні роки та протягом звітного року. Загальна сума, виплаче 

на за рахунок коштів Фонду протягом 2016 року, становила 11 767 722,03 тис 

грн. 

З 01 січня 2017 року по 30 червня 2017 року Фонд здійснив виплати 

відшкодування вкладникам банків, які були ліквідовані в попередні роки в сумі, 

що становила 5481,5 тис грн. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Шляхом запровадження цього регуляторного акту досягнення визначених 

цілей є можливим 

      Остаточний висновок щодо його результативності можна буде зробити після 

проведення повторного відстеження. 

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативні 

наслідки від реалізації регуляторного акту відсутні. 

 

 

Заступник директора – розпорядника                                     А. Я. Оленчик 


