ПОЛТАВСЬКАОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання дев’ятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
11 серпня 2016 року

№ 199

Про Звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України
щодо проекту Закону України Про внесення змін до Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб»

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти звернення депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради
України щодо проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб" (додається).
2. Звернення надіслати на адресу Верховної Ради України.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Полтавської обласної ради до Верховної Ради України щодо проекту
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб""
Діючий Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
відповідно до статті 1 покликаний захистити права і законні інтереси
вкладників банків, зміцнити довіру до банківської системи України,
стимулювати залучення коштів у банківську систему України, забезпечити
ефективну процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку та
ліквідацію банків.
З 1 січня 2014 року Національним банком України прийнято рішення про
відкликання банківських ліцензій та ліквідацію відносно неплатоспроможних
банків. Значна частина вкладників фізичних та юридичних осіб не повернула
своїх коштів від неплатоспроможних банків, які у повній мірі не гарантуються
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Такою причиною зокрема є
встановлена у пунктах 3-7 частини першої статті 52 Закону несправедлива
черговість задоволення вимог кредиторів.
Держава в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та
Національного банку України визначила свої інтереси відповідно у третій та
п’ятій черзі вимог кредиторів тоді, як вимоги фізичних осіб (у тому числі
фізичних осіб - підприємців), які не є пов’язаними особами банку, платежі яких
або платежі на ім’я яких заблоковано – у шостій черзі, а вимоги інших
вкладників, які не є пов’язаними особами банку, юридичних осіб - клієнтів
банку, які не є пов’язаними особами банку – у сьомій черзі.
Тож, держава поставила свої інтереси зверх інтересів людей тоді, як
пріоритет прав і свобод людини і громадянина повинні бути на першому місці.
Існуюча редакція пункту 1 статті 52 Закону не відповідає основним засадам
громадянського суспільства, європейської інтеграції, Національній стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки,
затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016.
Положенням статей 3, 55, 56 Конституції України однозначно
задекларовано, що «Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком
держави».
Конституція України закріпила принцип відповідальності держави перед
людиною за свою діяльність, який проявляється передусім у конституційному
визначенні обов'язків держави (статті 3, 16, 22).
Така відповідальність не зводиться лише до політичної чи моральної
відповідальності публічної влади перед суспільством, а має певні ознаки
юридичної відповідальності, як застосування заходів публічно-правового (в
даному випадку - конституційно-правового або міжнародно-правового)
характеру до держави та її органів за невиконання чи неналежне виконання
своїх обов'язків.

У відповідності до Закону України «Про Національний банк України»,
Закону України«Про банки і банківську діяльність» обов’язком держави у
банківському секторі економіки в особі Національного банку України є
регулювання, нагляд забезпекою та фінансовою стабільністю банківської
системи.
Так, статтею 55 Закону України «Про Національний банк
України» встановлено, що головна мета банківського регулювання і нагляду –
безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів
вкладників і кредиторів. Національний банк здійснює функції банківського
регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за діяльністю
банків та банківських груп у межах та порядку, передбачених законодавством
України. Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням
банками, їх підрозділами, а афілійованими та спорідненими особами банків на
території України та за кордоном, банківськими групами, представництвами та
філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними
особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного
банку і економічних нормативів.
Відповідно до статей 67, 71 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та
захист інтересів вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання кошті в
клієнтів на банківських рахунках.
Тож, держава здійснюючи нагляд та контроль за діяльністю банків у
повній мірі несе відповідальність перед суспільством за негативні наслідки, які
можуть настати у випадку визнання банку неплатоспроможним.
На підставі викладеного, запропонована редакція Закону України про
внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних
осіб» забезпечить досягнення відносної соціальної справедливості.
Впевнені, що спільними зусиллями ми не дамо й надалі ворогу
української нації просувати в українському інформаційному просторі свою
пропаганду і створювати альтернативну реальність до того, що відбувається
насправді.
Прийнято на другому засіданні дев'ятої
сесії Полтавської обласної ради сьомого
скликання 11 серпня 2016 року.

