
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

__.__.2020 

 

м. Київ 

   

№ ____ 

   
 

Про затвердження Змін до Положення  

про порядок накладання Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб 

адміністративних штрафів 

 

Відповідно до пункту до пункту 7 частини другої статті 4,  пункту 10 

частини першої, частини шостої статті 12, частини третьої статті 24 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладання Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затвердженого 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 

серпня 2012 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 

вересня 2012 року за № 1626/21938, що додаються. 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з юридичним 

департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції 

України для державної реєстрації. 

 

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

офіційного опублікування.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником.  

 

В. о. директора-розпорядника Андрій ОЛЕНЧИК 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «__» ____________ 2020 року 

 №__/20  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n176
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n281
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчої дирекції 

Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб 

__ ______ 2020 № _____ 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ  

до Положення про порядок накладання Фондом гарантування вкладів 

фізичних осіб адміністративних штрафів 

 

1. Пункт 1.6 розділу I виключити. 

 

2. У пункті 2.2 розділу II: 

 

1) в абзаці першому підпункту 2.2.1 та абзаці першому підпункту 2.2.2 

слова «Фонду за умови, що такий порядок був доведений до відома керівництва 

банків (оприлюднений або надісланий керівництву банку в інший спосіб)» 

замінити словами «Фонду, встановленому нормативно-правовими актами 

Фонду»; 

 

2)  в абзаці першому підпункту 2.2.4 слова «, але до виявлення Фондом 

факту невиконання такого рішення» виключити; 

 

3) абзац перший підпункту 2.2.5 викласти в такій редакції:  

«2.2.5. Під невнесенням банком збору до Фонду (частина третя статті 

16619 Кодексу) слід розуміти відсутність надходження коштів із сплати 

регулярного збору до Фонду на дату, встановлену Законом та/або нормативно-

правовими актами Фонду.»; 

 

4) абзац перший підпункту 2.2.6 викласти в такій редакції:  

«2.2.6. Під несвоєчасним внесенням банком збору до Фонду (частина третя 

статті 16619  Кодексу) слід розуміти надходження коштів із сплати регулярного 

збору до Фонду після дати, встановленої Законом та/або нормативно-

правовими актами Фонду.». 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n2731
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
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3. У пункті 4.7 розділу IV слова «на наступний робочий день» замінити 

словами «не пізніше наступного робочого дня». 

 

4. У тексті пункту 5.1 розділу V слова «Журналі реєстрації присутніх осіб 

на розгляді справи» замінити словами «Журналі реєстрації присутніх осіб на 

розгляді справи про адміністративне правопорушення». 
 

5. Текст Положення та додатків до нього після слів «по батькові» 

доповнити словами «(у разі наявності)».  

 

6. Назву додатка 3 викласти в такій редакції: 

«ЖУРНАЛ  

реєстрації присутніх осіб на розгляді справи про адміністративне 

правопорушення». 
 

 

Начальник відділу методології та 

стратегічного планування                                                  Тетяна ОВЧАРЕНКО 

                       


