
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

14.01.2021 

 

м. Київ                               

   

№ 34 

 

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України  

26 лютого 2021 року за № 252/35874 
   
 

Про затвердження Порядку здійснення 

перевірки інформації про 

наявність/відсутність конфлікту інтересів, 

запобігання конфлікту інтересів у 

працівника Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб при виконанні ним 

повноважень тимчасового адміністратора 

або ліквідатора банку 

 

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

частини третьої статті 35 Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

вирішила: 

 

1. Затвердити Порядок здійснення перевірки інформації про 

наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів у 

працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним 

повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку, що додається. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n154
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#n335


 

 

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з 

департаментом правового забезпечення подати це 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.  

 

 

В.о. директора-розпорядника Андрій ОЛЕНЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інд. 53 Протокол 

засідання виконавчої дирекції 

від «14» січня 2021 року  

№ 005/21  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення виконавчої дирекції Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

14 січня 2021 року № 34 

 

Зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України  

 

26 лютого 2021 року за № 252/35874 
 

 

ПОРЯДОК  

здійснення перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту 

інтересів, запобігання конфлікту інтересів у працівника Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні ним повноважень 

тимчасового адміністратора або ліквідатора банку 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок розроблений з метою виявлення обставин, що становлять 

конфлікт інтересів працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі 

– Фонд), якому виконавча дирекція Фонду має намір делегувати або делегує всі 

або частину визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб» (далі – Закон) повноважень Фонду як тимчасового 

адміністратора або ліквідатора банку, щодо якого Національним банком 

України було прийнято рішення про віднесення його до категорії 

неплатоспроможних або про відкликання у нього банківської ліцензії та 

ліквідацію (далі – банк). 

 

2. Цей Порядок визначає: 



 

 

порядок здійснення перевірки Фондом інформації стосовно працівника 

Фонду про наявність/відсутність у нього конфлікту інтересів у разі призначення 

його уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації або 

ліквідації банку; 

запобігання конфлікту інтересів у уповноваженої особи Фонду (у разі 

делегування їй виконавчою дирекцією Фонду відповідних повноважень) на 

здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку; 

обсяг інформації, яка подається для перевірки на наявність/відсутність 

конфлікту інтересів у особи та вимоги до її зберігання. 

 

3. Перевірка працівників Фонду на наявність/відсутність конфлікту 

інтересів здійснюється самостійним структурним підрозділом Фонду, до 

функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про 

конфлікт інтересів: 

до часу призначення працівника Фонду уповноваженою особою Фонду на 

здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації (у разі делегування їй 

виконавчою дирекцією Фонду відповідних повноважень); 

у період виконання уповноваженою особою Фонду на здійснення 

тимчасової адміністрації або ліквідації повноважень, делегованих їй 

виконавчою дирекцією Фонду. 

 

ІІ. Вимоги до уповноваженої особи Фонду 

 

1. Працівник Фонду (за згодою), якому Фонд рішенням виконавчої 

дирекції Фонду має намір делегувати частину або всі свої повноваження як 

тимчасового адміністратора або ліквідатора банку (далі – уповноважена особа 

Фонду), має відповідати вимогам, визначеним частинами першою та другої 

статті 35 Закону, та мати ступінь вищої освіти в галузі економіки, фінансів чи 

права не нижче магістра. 

 



 

 

2. З метою впевненості у відсутності конфлікту інтересів у працівника, 

якому можуть бути делеговані частина або всі повноваження Фонду як 

тимчасового адміністратора або ліквідатора банку, виконавча дирекція Фонду 

забезпечує проведення перевірки факту наявності/відсутності конфлікту 

інтересів у цього працівника, а також осіб, визначених частиною третьою статті 

35 Закону (далі – близькі родичі). Перевірка здійснюється з урахуванням 

критеріїв визначення наявності конфлікту інтересів, встановлених частиною 

третьою статті 35 Закону. 

 

3. Уповноважена особа Фонду в процесі виконання своїх повноважень 

щодо здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації має забезпечити 

дотримання вимог, визначених частиною п’ятою статті 35 Закону.  

 

ІІІ. Порядок перевірки інформації про наявність/відсутність конфлікту 

інтересів 

 

1. Фонд здійснює перевірку працівника, якому виконавча дирекція Фонду 

має намір делегувати повноваження уповноваженої особи на здійснення 

тимчасової адміністрації або ліквідації банку до прийняття рішення 

виконавчою дирекцією Фонду про таке делегування. Працівник Фонду 

зобов’язаний: 

внести всі наявні відомості про себе та своїх близьких родичів (за згодою) 

до декларації про наявність/відсутність конфлікту інтересів за формою, 

наведеною у додатку до цього Порядку; 

засвідчити своїм підписом факт ознайомлення з цим Порядком;  

подати декларацію про наявність/відсутність конфлікту інтересів до 

самостійного структурного підрозділу Фонду, до функціональних обов’язків 

якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів.  

 



 

 

2. Декларація про наявність/відсутність конфлікту інтересів у працівника, 

якому Фонд делегував повноваження уповноваженої особи, зберігається в 

самостійному структурному підрозділі Фонду, до функціональних обов’язків 

якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів. 

 

3. Самостійний структурний підрозділ Фонду, до функціональних 

обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт 

інтересів, здійснює перевірку інформації про наявність/відсутність конфлікту 

інтересів у працівника Фонду на підставі службової записки самостійного 

структурного підрозділу Фонду, до функцій якого належить забезпечення 

здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, шляхом звірки 

інформації, вказаної працівником у декларації про наявність/відсутність 

конфлікту інтересів, з інформацією, яка є в розпорядженні Фонду, з відкритих 

електронних баз даних, державних реєстрів та загальнодоступною інформацією 

в мережі Інтернет. 

 

4. За результатами перевірки самостійний структурний підрозділ Фонду, 

до функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації 

про конфлікт інтересів, складає висновок щодо наявності/відсутності конфлікту 

інтересів у працівника Фонду, який надається виконавчій дирекції Фонду для 

подальшого прийняття рішення про делегування такій особі повноважень 

уповноваженої особи Фонду. 

 

5. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про призначення 

уповноваженої особи на тимчасову адміністрацію або ліквідацію та 

делегування Фондом працівнику повноважень уповноваженої особи Фонду 

лише після отримання позитивного висновку щодо відсутності конфлікту 

інтересів в порядку, визначеному цим розділом. 

 



 

 

IV. Забезпечення дотримання уповноваженою особою вимог Закону з 

питання конфлікту інтересів та запобігання конфлікту інтересів 

 

1. Уповноважена особа Фонду, якій виконавчою дирекцією Фонду 

делеговані повноваження на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, 

зобов’язана забезпечити протягом часу виконання повноважень, делегованих їй 

виконавчою дирекцією Фонду, внесення змін (у разі наявності або у разі 

виявлення нових обставин) до декларації про наявність/відсутність конфлікту 

інтересів про себе або своїх близьких родичів (за згодою) з подальшим 

інформуванням про це самостійного структурного підрозділу Фонду, до 

функціональних обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про 

конфлікт інтересів. 

 

2. Контроль за дотриманням працівниками Фонду, яким делегуються 

повноваження уповноважених осіб, вимог цього Порядку, зокрема, за процесом 

виявлення та запобігання конфлікту інтересів здійснюється самостійним 

структурним підрозділом Фонду, до функціональних обов’язків якого входить 

здійснення перевірки інформації про конфлікт інтересів.  

 

3. У разі виявлення недостовірності інформації, поданої працівником 

Фонду для ідентифікації наявності/відсутності конфлікту інтересів, обставин, 

що становлять конфлікт інтересів, який впливає на неупередженість 

уповноваженої особи при виконанні своїх обов’язків, після початку здійснення 

тимчасової адміністрації або ліквідації банку або у разі отримання інформації 

від уповноваженої особи Фонду в день її виявлення/отримання самостійний 

структурний підрозділ, до функціональних обов’язків якого входить здійснення 

перевірки інформації про конфлікт інтересів, інформує про це директора-

розпорядника Фонду та ініціює засідання виконавчої дирекції Фонду з метою 

виконання вимог частини четвертої статті 35 Закону щодо відсторонення цієї 

уповноваженої особи Фонду від виконання обов’язків уповноваженої особи та 



 

 

делегування повноважень уповноваженої особи іншому працівнику з числа 

працівників Фонду.  

 

4. У разі виникнення обставин, що становлять конфлікт інтересів 

відповідно до частини третьої статті 35 Закону, працівник Фонду, якому 

делеговані повноваження уповноваженої особи Фонду, зобов’язаний письмово 

повідомити керівника самостійного структурного підрозділу, в якому він 

працює, а також самостійний структурний підрозділ Фонду, до функціональних 

обов’язків якого входить здійснення перевірки інформації про конфлікт 

інтересів, про виникнення у нього конфлікту інтересів не пізніше наступного 

робочого дня з дня виникнення/виявлення конфлікту інтересів.  

 

5. Виконавча дирекція Фонду не пізніше наступного робочого дня після 

отримання директором-розпорядником Фонду повідомлення про наявність 

конфлікту інтересів, визначеного пунктом 4 цього розділу, приймає рішення 

про відсторонення відповідного працівника від виконання обов’язків 

уповноваженої особи Фонду. 

 

 

Начальник відділу методології 

та стратегічного планування    Тетяна ОВЧАРЕНКО  



 

 

Додаток 

до Порядку здійснення 

перевірки інформації про 

наявність/відсутність 

конфлікту інтересів, 

запобігання конфлікту 

інтересів у працівника 

Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб при 

виконанні ним повноважень 

тимчасового адміністратора 

або ліквідатора банку 

(пункт 1 розділу ІІІ) 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ  

про наявність/відсутність конфлікту інтересів 

 

І. Загальна інформація 

1. Прізвище________________________________________________________ 

 Ім’я_____________________________________________________________ 

 По батькові (за наявності)__________________________________________ 

2. Громадянство ________ ___________________________________________ 

3. Місце народження________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Дата народження _________________________________________________ 

5. Реєстраційний номер облікової картки  

платника податків (за наявності)_____________________________________ 

6. Паспорт (за наявності): серія (за наявності)_____№_____________________ 

Ким виданий_____________________________________________________ 

Дата видачі  _____________________________________________________ 

7. Близькі родичі 

(перелічити осіб, визначених частиною третьою статті 35 Закону України 

«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» із зазначенням дати 

народження, ступеня родинного зв’язку та реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (за згодою) _______________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

 

ІІ. Інформація про трудові відносини з банком* 

 

Інформація щодо трудових відносин з банком особи, яка подає декларацію 

(за останні п’ять років) 
Дата 

призначення 

Дата 

звільнення 
Назва посади 

Найменування 

банку 

Підстава 

звільнення 

     

     

     

     

 

Інформація щодо трудових відносин з банком близьких родичів особи, яка 

подає декларацію (за останні п’ять років) 

Дата 

призначення 

Дата 

звільнення 
Назва посади 

Найменування 

банку 

Прізвище, ім’я, 

по батькові (за 

наявності) 

близького 

родича  

     

     

     

     

 

*- у розділі 2 під словом «банк» розуміється банк, у якому здійснюється 

тимчасова адміністрація або ліквідація, у який особа, яка подає декларацію, 

потенційно може бути призначена уповноваженою особою. 

 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Місце реєстрації 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Місце фактичного проживання 

_________________________________________________________________ 

10. Контактний номер мобільного телефона______________________________ 

 

11. Електрона адреса__________________________________________________ 



 

 

ІІІ. Інформація про заборгованість перед банком, заборгованість банку, 

володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку* 

 

Інформація щодо заборгованості перед банком, заборгованості банку, 

володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку особи, яка 

подає декларацію  

Дата 

виникнення 

зобов’язання 

Дата 

припинення 

зобов’язання 

Опис 

зобов’язання 

Найменування 

банку 

Стан 

зобов’язання 

(діє, 

припинено, 

примусове 

стягнення) 

Сума 

зобов’язання 

      

      

      

      

 

 

Інформація щодо заборгованості перед банком, заборгованості банку, 

володіння будь-якими майновими правами щодо майна банку близьких 

родичів особи, яка подає декларацію 

Дата 

виникнення 

зобов’язання 

Дата 

припинення 

зобов’язання 

Опис 

зобов’язання 

Найменування 

банку 

Стан 

зобов’язання 

(діє, 

припинено, 

примусове 

стягнення) 

Сума 

зобов’язання 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові (за 

наявності) 

близького 

родича 

       

       

       

       

 

*- у розділі 3 під словом «банк» розуміється банк, у якому здійснюється 

тимчасова адміністрація або ліквідація, у який особа, яка подає декларацію, 

потенційно може бути призначена уповноваженою особою. 

 

ІV. Інформація щодо невиконання будь-яких зобов’язань по 

відношенню до будь яких банків за останні п’ять років 

 

Інформація щодо невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до 

будь -якого банку за останні п’ять років особи, яка подає декларацію 

Дата 

виникнення 

зобов’язання 

Дата 

припинення 

зобов’язання 

Дата 

невиконання 

зобов’язання 

Опис 

зобов’язання 

Найменування 

банку 

Стан 

зобов’язання 

(діє, 

припинено, 

примусове 

Сума 

зобов’я-

зання 



 

 

стягнення) 

       

       

       

       

 

 

Інформація щодо невиконання будь-яких зобов’язань по відношенню до 

будь - якого банку за останні п’ять років близьких родичів особи, яка подає 

декларацію 

Дата 

виникнення 

зобов’язання 

Дата 

припинення 

зобов’язання 

Дата 

невиконання 

зобов’язанн

я 

Опис 

зобов’язання 

Найменування 

банку 

Стан 

зобов’язання 

(діє, 

припинено, 

примусове 

стягнення) 

Сума 

зобов’язання 

       

       

       

       

 

V. Інші обставини, що можуть перешкодити неупередженому виконанню 

покладених на особу, що подає декларацію, повноважень як уповноваженої 

особи на здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку* 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

*- у розділі 5 під словом «банк» розуміється банк, у якому здійснюється 

тимчасова адміністрація або ліквідація, у який особа, яка подає декларацію, 

потенційно може бути призначена уповноваженою особою. 

 

VI. Судження стосовно інформації та її впливу на неупередженість дій 
особи 

 
Засвідчую, що вся інформація, викладена вище, є актуальною та 

достовірною; може бути підтверджена документально; згода близьких родичів 

на поширення інформації про них мною отримана. Надаю повне та 

безвідкличне право Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснити 

перевірку поданої мною інформації. 

Вважаю, що викладені мною обставини засвідчують про 

наявність/відсутність (підкреслити необхідне) конфлікту інтересів. 



 

 

____  ______________ 20__ року                                           Підпис 

З Порядком здійснення перевірки інформації про 

наявність/відсутність конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів 

у працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при виконанні 

ним повноважень тимчасового адміністратора або ліквідатора банку, 

затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 14 січня 2021 року № 34 ознайомлений та погоджуюсь.  

 

____  ______________ 20__ року                                           Підпис 


