
 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

26.04.2022                 м. Київ                                           № 268 

 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 травня 2022 року за № 518/37854 

 

Про внесення зміни до Положення про 

порядок накладення адміністративно-

господарських санкцій Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини п’ятої               

статті 33, підпункту 3 пункту 21 розділу X «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 

виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Внести зміну до Положення про порядок накладення адміністративно-

господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, 

затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 11, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1584/21896, доповнивши його 

розділом ХІІ такого змісту:  



«ХІІ. Особливості накладення адміністративно-господарських санкцій на 

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» 

 

12.1. При розгляді справ про правопорушення щодо Акціонерного 

товариства «Державний ощадний банк України» (далі – Ощадбанк) 

застосовуються норми розділів І – ХІ цього Положення з урахуванням 

особливостей, визначених цим розділом. 

 

12.2. Фонд у разі виявлення правопорушення в діяльності Ощадбанку 

вперше після набуття ним статусу учасника Фонду має право адекватно 

вчиненому порушенню застосувати до нього адміністративно-господарські 

санкції у вигляді письмового застереження або розпорядження про усунення 

порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб. 

 

12.3. Фонд має право застосовувати до Ощадбанку адміністративно-

господарські санкції у вигляді штрафу за порушення, передбачені частиною 

другою статті 33 Закону, у розмірах, визначених відповідно до статті 33 Закону, 

якщо Ощадбанк не виконав або несвоєчасно виконав розпорядження про 

усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб або повторно протягом року вчинив правопорушення. 

 

12.4. Ознаками повторності протягом року вчинення Ощадбанком 

правопорушення є вчинення протягом року з дня вчинення правопорушення 

певного виду ще одного правопорушення такого ж виду. 

Видами правопорушень для визначення повторності їх вчинення 

Ощадбанком є: 

неподання Ощадбанком відомостей Фонду, якщо подання таких 

відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду 

(пункт 1 частини другої статті 33 Закону); 



несвоєчасне подання Ощадбанком відомостей Фонду, якщо подання 

таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами 

Фонду (пункт 1 частини другої статті 33 Закону);  

подання Ощадбанком недостовірних відомостей Фонду, якщо подання 

таких відомостей вимагається Законом та/або нормативно-правовими актами 

Фонду (пункт 1 частини другої статті 33 Закону);  

порушення Ощадбанком порядку ведення бази даних вкладників (пункт 2 

частини другої статті 33 Закону);  

невиконання Ощадбанком рішень та/або нормативно-правових актів 

Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства 

про гарантування вкладів фізичних осіб (пункт 3 частини другої статті 33 

Закону);  

несвоєчасне виконання Ощадбанком рішень та/або нормативно-правових 

актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог 

законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (пункт 3 частини 

другої статті 33 Закону).». 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з 

департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього рішення до 

Міністерства юстиції України для державної реєстрації.  

 

3. Управлінню зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями 

забезпечити розміщення цього рішення на офіційному вебсайті Фонду після 

його державної реєстрації.  

 

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

офіційного опублікування, та діє до 14 квітня  2025 року.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-

розпорядником. 

Директор-розпорядник 

 

                             Світлана РЕКРУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інд. 53 Протокол  

засідання виконавчої дирекції 

від ___ _____ 2022 року № ______ 


