
Окрема думка  

з приводу Рішення Ради Національного банку України  

№50-рд від 17 грудня 2019 року 

 

Щодо окремих думок членів Ради НБУ  з приводу Рішення Ради 

Національного банку України №50-рд від 17 грудня 2019 року. 

Окрема думка члена Ради НБУ Віктора Козюка поступила до 

Секретаріату Ради 19 грудня 2019 року без підпису В.Козюка, з його 

банківської пошти.  

Окрема думка члена Ради НБУ Олександра Петрика поступила до 

Секретаріату Ради 18 грудня 2019 року без підпису О.Петрика, з його 

особистої пошти.   

Окрема думка члена Ради НБУ Миколи Каленського поступила до 

Секретаріату Ради 24 грудня 2019 року без підпису М.Каленського, з 

його банківської пошти.  

Окрема думка члена Ради НБУ Якова Смолія поступила до 

Секретаріату Ради 23 грудня 2019 року з підписом Я.Смолія, листом 

НБУ від 23 грудня 2019 року № В/09-0006/100480. 

Крім того, окремі думки опубліковані на сайті НБУ 18 грудня 2019 

року, а саме Рішення Ради НБУ №50-рд було оприлюднене лише 19 

грудня. Що є свідченням керованості підготовки даних «окремих» 

думок ззовні та явно політичним підтекстом дискредитації Ради НБУ. 

Рішення Ради НБУ повністю відповідає нормам Закону України та 

Регламенту Ради НБУ. Зокрема, п.20 регламенту вказує, що на 

голосування ставляться всі пропозиції, що надійшли під час 

обговорення питання. Голосування пропозицій проводиться в порядку 

їх унесення. Це і було зроблено головуючим на засіданні і 

проголосовано більшістю членів Ради. 

Всі Рішення прийняті простою більшістю голосів. 

Щодо оцінок матеріалів, підготовлених до засідання Ради НБУ, то 

кожен член Ради має право як готувати відповідні матеріали, так і 

оцінювати їх. В силу своєї політичної заангажованості члени Ради НБУ 

можуть говорити про цей чи інший політичний підтекст. Судячи з 



оцінок окремих членів Ради, їх політичний підтекст явно співставний 

з політичною позицією однією з опозиційних партій Парламенту, яка 

рекомендувала їх у Раду НБУ.  

Всі матеріали до засідань Ради НБУ готуються Секретаріатом Ради. 

Підготовлені матеріали містили всі необхідні супроводжуючі 

документи. Відповідно до Регламенту Ради, на засідання Ради 

матеріали подає член Ради, відповідальний за підготовку питання. 

Рішення Комітету мають сугубо рекомендаційний характер. Тому член 

Ради, відповідальний за підготовку питання, має право виносити чи не 

виносити його на розгляд Комітету. 

Вважаю, що всі питання, які ставилися і проголосовані на засіданні 

Ради НБУ є такими, що відповідають вимогам Закону України «Про 

Національний банк України» та Регламенту Ради НБУ. Це знайшло 

підтвердження в Рішенні Ради НБУ, за яке проголосувала більшість 

членів Ради НБУ. 

 

 

Голова Ради НБУ, 

академік НАН України     Данилишин Б.М. 

 

  

 


