
 

 

 
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

РІШЕННЯ 

 

17.11.2020                         м. Київ                                               № 1965 

 

 

Зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України  30 грудня 2020 

року за № 1328/35611 

 

 

Про внесення змін до Положення про 

порядок розрахунку, нарахування і сплати 

зборів до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб і Методики оцінки фінансової 

стійкості Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб  

 

Відповідно до пункту 10 частини першої, частини шостої статті 12 Закону 

України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. В абзаці третьому пункту 6 розділу ІІІ Положення про порядок 

розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 

1273/21585, слова та цифри «Правил надання звітності учасниками Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої 

дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581» замінити словами та 

цифрами «Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів 
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фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 18 

червня 2020 року № 1158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 

серпня 2020 року за № 831/35114». 

2. Внести до Методики оцінки фінансової стійкості Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 28 лютого 2013 року № 13, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 березня 2013 року за 

№ 482/23014 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб від 13 грудня 2018 року № 3358), такі зміни: 

 

1) в абзаці другому пункту 2 розділу І слова та цифри «форму якого 

затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (у редакції рішення 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 жовтня 

2015 року № 192)» замінити словами «передбаченого Правилами подання 

звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 

затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 18 червня 2020 року 

№ 1158, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року 

за № 831/35114»; 

 

2) у пункті 1 додатка 2 слова «форму якого затверджено рішенням 

виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 

2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 

року за № 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб від 19 жовтня 2015 року № 192)» замінити 

словами «передбаченого Правилами подання звітності учасниками Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженими рішенням виконавчої 

дирекції Фонду від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованими у 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114». 



 

 

 

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. 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 «17» листопада 2020 року № 

132/20 

 


