
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

12.03.2020 м. Київ                               №575 

 

 

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України  

30 березня 2020 року за № 317/34600 
 

 

Про затвердження Змін до Правил 

пропускного та внутрішньооб’єктового 

режимів у Фонді гарантування вкладів 

фізичних осіб 

 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про 

систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

 1. Затвердити Зміни до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового 

режимів у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10 лютого 

2017 року № 502, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 березня 

2017 року за № 307/30175, що додаються. 

 

 2. Відділу методології, стратегічного планування та євроінтеграції разом з 

юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 
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3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

офіційного опублікування.  

 

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної 

реєстрації. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником.  

 

 

Директор-розпорядник Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «12» 03.2020 року № 036/20 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

12.03.2020 року № 575  

 

 

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України  

30 березня 2020 року за № 317/34600 

 

 

 

 

  

ЗМІНИ 

до Правил пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Фонді 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

 1. У розділі ІІ: 

  

1) в абзаці тринадцятому пункту 1 слова «відділу безпеки» замінити 

словами «відділу внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними 

органами»; 

  

2) у пункті 2: 

 абзац другий викласти в такій редакції: 

 «ВВБРПО – відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними 

органами;»; 

 абзац п’ятий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци шостий – восьмий вважати відповідно абзацами 

п’ятим – сьомим; 

 абзац сьомий викласти в такій редакції: 
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 «ВІБ – відділ інформаційної безпеки.»; 

  

 2. У розділі IV: 

 

 1) у пункті 1 у таблиці 2 у позиції «Друга» у графі «Доступ» слова «ВБ та 

СІБ ДРПД» замінити словами «ВВБРПО та ВІБ»; 

 

 2) у пункті 13: 

 в абзаці першому слово «ДРПД» замінити словом «ВВБРПО»; 

 в абзаці четвертому слова «передаються до ВБ ДРПД» замінити словами 

«залишаються у ВВБРПО». 

  

 3. В абзаці першому пункту 1 розділу VІ слова «, яка подається до ВБ 

ДРПД» виключити. 

 

4. У тексті Правил слова «ВБ ДРПД», «СІБ ДРПД» і «директор ДРПД» у 

всіх відмінках замінити відповідно словами «ВВБРПО», «ВІБ» і «начальник 

ВВБРПО» у відповідному відмінку. 

   

 

Начальник відділу методології,  

стратегічного планування  

та євроінтеграції           Тетяна ОВЧАРЕНКО 

 

 


