
Звіт про періодичне відстеження результативності  

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб  «Про затвердження Положення про порядок розрахунку, нарахування 

і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  

від 02.07.2012 № 1 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку, 

нарахування і сплати зборів до 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 визначення порядку розрахунку, 

нарахування і сплати банками зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб.  

  

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проводилось з       

09 липня по 08 серпня 2012 року. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилось з 

09 липня по 08 серпня 2013 року. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту проводилось 

з 09 липня по 08 серпня 2016 року. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Методом одержання результатів відстеження є проведення аналізу таких 

показників:  

даних щодо розрахунку, нарахування та сплати початкового збору; 

даних щодо розрахунку, нарахування та сплати регулярного збору; 

даних щодо розрахунку, нарахування та сплати спеціального збору. 
 

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

також способи одержання даних 

Результативність регуляторного акту відстежувалась на підставі аналізу: 

кількісних показників розрахунку, нарахування та сплати зборів до Фонду 

за період з 2012 - 2015 роки.  

Показниками результативності регуляторного акту є вдосконалення 

порядку розрахунку, нарахування та сплати зборів до Фонду.  

 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

У 2012 році сума надходжень до Фонду за рахунок початкового збору 

складала 4 870,0 тис. грн., а сума надходжень за рахунок регулярного збору 

складала 1 433 453,3 тис. грн.  

У 2013 році сума надходжень до Фонду за рахунок початкового збору 

складала 10 100 тис. грн, а сума надходжень за рахунок регулярного збору 

складала 2 630 500 тис. грн. 

У 2014 році сума надходжень до Фонду за рахунок початкового збору 

складала 1 200 тис. грн., а сума надходжень за рахунок регулярного збору 

складала 3 268 200 тис. грн. 

У 2015 році сума надходжень до Фонду за рахунок регулярного збору 

складає 3 480 500 тис. грн. 

Протягом досліджуваного періоду спеціальний збір до банків не 

застосовувався. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 

Прийняття акту забезпечило застосування банками порядку розрахунку, 

нарахування та сплати початкового, регулярного та спеціального зборів до 

Фонду відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб». Спеціальний збір у звітному періоді до банків не 

застосовувався. 

 

 

Заступник директора-розпорядника     А.Я.Оленчик 


