
Звіт про періодичне відстеження результативності  

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб «Про внесення змін до Положення про порядок ведення реєстру 

учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» 
 

1.  Вид та назва регуляторного акта 

 Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  

від 23.09.2013 № 29 «Про внесення змін до Положення про порядок ведення 

реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». 

 

2.  Виконавець заходів з відстеження 

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення. 

 

3.  Цілі прийняття регуляторного акта 

Регуляторний акт спрямований на: 

реалізацію норм Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб»; 

визначення вимог до реєстру учасників Фонду,  

удосконалення та визначення єдиного методологічного підходу до порядку 

надання учасниками Фонду відомостей до Фонду; 

уточнення порядку внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі 

учасників Фонду; 

усунення колізій при застосуванні положень нормативно-правового акту. 

 

4.  Строк виконання заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводилось з          

31 жовтня 2014 по 03 листопада 2014. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводилось з          

31 жовтня 2015 по 03 листопада 2015. 

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводилось з          

01 жовтня 2018 по 4 грудня 2018. 

 

 

5.  Тип відстеження 

Періодичне відстеження. 

 

6.  Метод одержання результатів відстеження 

Застосовувався аналітичний метод, в рамках якого брали до уваги процес 

обробки інформації, яка надається учасниками Фонду.  

 

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

а також способи одержання даних  

Уведення в дію регуляторного акту дозволило, зокрема, отримувати 

Фондом достовірніші відомості у більш об’єктивно необхідний для їх підготовки 

строк (7 днів) та отримувати інформацію про учасників істотної участі. 
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Дані відстежувались на основі кількісних показників змін до реєстру за 

період з часу набуття чинності регуляторним актом.   

 

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності 

До якісних показників від прийняття регуляторного акта належить 

інформація щодо змісту та форми поданої інформації, до кількісних – кількість 

поданих змін до реєстру.  

Відповідно до положень регуляторного акту вся інформація до реєстру 

подавалась у паперовій формі та у повному обсязі. На якість поданої інформації 

вплинуло, зокрема збільшення строку подання такої інформації.  

За 2018 рік було подано 625 Повідомлень про зміни до реєстру (далі – 

Повідомлення), що більше ніж у 2 рази (на 705 Повідомлень) зменшило 

документообіг порівняно із 2014 роком (1330 Повідомлень) та, в свою чергу, 

свідчить про зменшення навантаження на банки в частині надання інформації, 

що міститься в реєстрі учасників Фонду 

Наступний аналіз результативності кількісних показників 

здійснюватиметься після напрацювання відповідної статистичної бази даних та 

в рамках наступних періодичних відстежень регуляторного акта. 

 

9.  Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Даним регуляторним актом було досягнуто мету його впровадження у 

повному обсязі.  

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту немає. Негативні 

наслідки від реалізації регуляторного акта відсутні. 

 

 

 

 

 

Директор-розпорядник     К.М. Ворушилін 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


