ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та
митної політики

До законопроекту за реєстр. № 4367 від 12.11.2020 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
16 грудня 2020 року (протокол № 70) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в
банках та інших питань функціонування банківської системи» (реєстр. № 4367
від 12.11.2020 року), внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О.,
Кінзбурською В.О. та Ковальовим О.І.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що:
метою законопроекту є вдосконалення регулювання діяльності банків та
банківських груп, зміцнення банківської системи України, усунення
накопичених проблемних питань, виявлених під час наглядової та регуляторної
діяльності Національним банком, а також приведення законодавства України до
стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи
ризик-менеджменту в банках;
запропоновані законопроектом механізми та заходи, передбачені в рамках
реформи корпоративного управління в банках, матимуть позитивний вплив на
якість прийняття банком управлінських рішень і забезпечення системи
внутрішнього контролю, що, у свою чергу, сприятиме ефективності нагляду з
боку Національного банку, а також прозорості та стабільності як окремих банків,
так і банківської системи в цілому.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація положень законопроекту не має прямого впливу на дохідну чи
видаткову частини державного бюджету та не потребує додаткових видатків з
державного бюджету. Загалом Мінфін висловлює окремі зауваження до
законопроекту та вважає, що законопроект може бути підтриманий за умови
його доопрацювання.

За підсумками розгляду зазначеного законопроекту прийнято рішення:
законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі
прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
Додаток: копія висновку Мінфіну – на 3 сторінках.
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