
Звіт про періодичне відстеження результативності  

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб «Про затвердження Положення про порядок визначення банків – 

агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 

12.07.2012 № 6 «Про затвердження Положення про порядок визначення банків – 

агентів 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 вдосконалення порядку визначення 

банків – агентів, посилення відповідних вимог до банків.  

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилось з    

01 вересня по 13 вересня 2013 року. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту проводилось 

з 01 вересня по 13 вересня 2016 року. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

  Методом одержання результатів відстеження є аналіз якості здійснення 

банками-агентами виплат відшкодувань коштів вкладникам та даних щодо 

допущених банками-агентами порушень Закону України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», нормативно – правових актів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб та дотримання ними інших вимог, що 

передбачені Положенням про порядок визначення банків – агентів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Положення), що може плинути на 

виконання ними повноважень банків-агентів. 

 

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

також способи одержання даних 
 Результативність регуляторного акту відстежувалась на підставі аналізу 

кількісних та якісних показників за результатами наявної у Фонді інформації 

щодо здійснених виплат відшкодування коштів вкладникам, інформації, 

викладеної у листах від вкладників банків, що ліквідуються, даних стосовно 

дотримання банками нормативно – правових актів Фонду. Ряд відомостей 

зібрано на підставі аналізу балансу банків та обробленої інформації 

Національного банку України щодо дотримання банками економічних 

нормативів, порядку формування резервів за активними операціями. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Основними показниками результативності зазначеного регуляторного акту 

є забезпечення здійснення відшкодування коштів вкладників банків за рахунок 

коштів Фонду через банки-агенти, діяльність яких має відповідати вимогам 

законодавства для якісного виконання повноважень банків-агентів. 

Також розширено період відстеження дотримання відповідних вимог 

банками, здійснений акцент на показники оцінки фінансового стану,  

платоспроможності, своєчасності здійснення розрахунків з клієнтами.  

За попередніми підрахунками новий механізм визначення банків – агентів 

набув якісного характеру задля вибору банків, які забезпечують якісне  

виконання Фондом функції із організації виплат відшкодувань за вкладами. 

Враховуючи розробку нового концептуального підходу до відбору банків 

агентів та порядку співпраці з ними більш детальний аналіз результативності 

нормативно-правового акту буде проведено в рамках наступного періодичного 

відстеження результативності. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Шляхом запровадження цього регуляторного акту було досягнуто 

визначених цілей. Подальша результативність реалізації регуляторного акту 

буде відстежуватись в рамках проведення періодичного відстеження. 

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативних 

наслідків прийняття регуляторного акту не очікується. 

 

Заступник директора-розпорядника                                              А. Я. Оленчик 


