
 

 

 

 

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ  

ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

РІШЕННЯ 

 

16.06.2022 

 

м. Київ № 408 

 

Про внесення зміни до розділу ІІ 

Алгоритму розрахунку та порогових 

значень кількісних індикаторів, балів за 

якісними та кількісними індикаторами для 

визначення ступеню ризику банку при 

розрахунку регулярного збору у формі 

диференційованого збору до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб 

 

Відповідно до пункту 1 розділу IV 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 в Міністерстві 

юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585, виконавча дирекція 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила: 

 

1. Внести зміну до розділу ІІ Алгоритму розрахунку та порогових значень 

кількісних індикаторів, балів за якісними та кількісними індикаторами для 

визначення ступеню ризику банку при розрахунку регулярного збору у формі 

диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
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затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб від 26 грудня 2017 року № 5513, доповнивши його новою главою 

такого змісту:   

«7. Особливості визначення кількісних індикаторів для розрахунку суми 

регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у період дії воєнного стану, а 

також у визначений період після його припинення або скасування  

 

1. Для розрахунку суми регулярного збору у формі диференційованого 

збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 

звітні періоди за наявності умов, визначених у пункті 2 цієї глави, бали за 

кількісними індикаторами К1, К2, ЯА1, ЯА2, ЯА3, Л1, Л2, Л3, Е1, Е2, Е3, П1 і 

П2 визначаються виходячи із значень таких індикаторів, розрахованих 

відповідно до положень розділу І Алгоритму і глав 1 – 6 цього розділу, але не 

менше ніж бали, визначені при розрахунку суми регулярного збору у формі 

диференційованого збору, що підлягав сплаті до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб за І квартал 2022 року. 

 

2. Особливості, визначені пунктом 1 цієї глави, застосовуються для 

розрахунку суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що 

підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за звітний 

квартал, якщо виконується одна з таких умов: 

у звітному кварталі протягом будь-якого періоду часу діяв воєнний стан; 

у другому або третьому місяці кварталу, що передує звітному, був 

припинений або скасований воєнний стан.». 

 

2. Зміна, зазначена в пункті 1 цього рішення, застосовується починаючи з 

розрахунку суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що 
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підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за ІІ квартал 

2022 року. 

 

3. Департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності 

банків (Дещеня О. Л.) довести до відома учасників Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб інформацію про прийняття цього рішення для використання в 

роботі.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора – розпорядника Білай О. С. 

 

В.о. директора – розпорядника               Андрій ОЛЕНЧИК 

 

 

 

 

 

Інд. 38                            Протокол 

        засідання виконавчої дирекції 

       від «16» червня 2022 року №___/__ 

  

 


