
Звіт про періодичне відстеження результативності  

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб  «Про затвердження Положення про спосіб, розмір та умови надання 

Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 

12.07.2012 № 8 «Про затвердження Положення про спосіб, розмір та умови 

надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження 

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акту 

Регуляторний акт спрямований на визначення способу, розміру та умов 

надання Фондом фінансової підтримки приймаючому банку. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проводилось з 08 

серпня по 07 вересня 2012 року. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилось з 

08 серпня по 09 вересня 2013 року. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акту проводилось 

з 08 серпня по 09 вересня 2016 року. 

 

5. Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Порівняння загальної суми витрат Фонду у випадку прямих виплат 

відшкодувань вкладникам та у випадку надання Фондом фінансової підтримки 

приймаючому банку. 

  

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

також способи одержання даних 

У разі надання Фондом фінансової підтримки приймаючому банку 

відстеження результативності відбуватиметься на основі кількісних показників 

щодо прямих виплат відшкодувань вкладникам та щодо показників витрат 

Фонду при наданні фінансової підтримки.  

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Показниками результативності є скорочення витрат Фонду в порівнянні з  

прямою виплатою відшкодування вкладникам, у разі прийняття виконавчою 

дирекцією Фонду рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку 



шляхом передачі приймаючому банку всіх або частини його активів та 

зобов’язань з наданням фінансової підтримки приймаючому банку.  

За досліджуваний період з 2012 по 2016 було проведено 2 операції з 

виведення банку з ринку шляхом передачі приймаючому банку всіх або 

частини його активів та зобов’язань. Зважаючи на те, що фінансова підтримка 

надавалася лише у 2 випадках, більш ґрунтовний аналіз кількісних показників 

здійснюватиметься в рамках подальших відстежень результативності даного 

регуляторного акту, після напрацювання відповідної статистичної бази.  

 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Очікується, що застосування положень регуляторного акту забезпечить 

скорочення витрат Фонду за рахунок передачі приймаючому банку всіх або 

частини активів та зобов’язань  та надання йому фінансової підтримки в 

порівнянні з прямою виплатою відшкодування вкладникам. 

Шляхом запровадження цього регуляторного акту досягнення визначених 

цілей є можливим. 

В подальшому відстеження результативності регуляторного акту 

здійснюватиметься в рамках періодичних відстежень. 

 

  

 

Заступник директора-розпорядника     А.Я.Оленчик 


