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Правління Національного банку України 

П О С Т А Н О В А 
 

23 грудня 2020 року м. Київ № 167 
 

 

Про внесення змін до Положення про здійснення 

Національним банком України безвиїзного 

банківського нагляду 

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, статей 66, 67 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з 

метою вдосконалення підходів до здійснення нагляду за діяльністю банків 

Правління Національного банку України постановляє: 

1. Унести до Положення про здійснення Національним банком України 

безвиїзного банківського нагляду, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 06 грудня 2018 року № 135, такі зміни:  

1) у розділі I:  

пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:  

“5) уповноважена посадова особа Національного банку – член Правління 

Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює 

діяльність підрозділу (підрозділів), до функцій якого (яких) належить здійснення 

безвиїзного банківського нагляду (далі – підрозділ банківського нагляду), 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків між Головою Національного 

банку, його першим заступником та заступниками Голови Національного 

банку.”;  

у пункті 3: 

абзац перший викласти в такій редакції:  

“3. Безвиїзний банківський нагляд здійснюється підрозділом банківського 

нагляду відповідно до вимог Закону України “Про Національний банк України”, 

Закону про банки, цього Положення, інших нормативно-правових актів 

Національного банку з метою:”;  

в абзаці третьому підпункту 1 слова “з урахуванням” замінити словами “із 

застосуванням професійного”;  
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2) у другому реченні пункту 26 розділу III слова “з урахуванням” замінити 

словами “із застосуванням професійного”;  

3) пункт 38 розділу IV доповнити новим реченням такого змісту: “Таке 

рішення оформляється розпорядчим актом Національного банку.”;  

4) пункт 53 розділу V викласти в такій редакції:  

“53. Підрозділ банківського нагляду інформує уповноважену посадову 

особу Національного банку про результати поточного моніторингу фінансового 

стану банку в порядку, визначеному розпорядчим актом Національного банку.”.  

2. Департаменту банківського нагляду (Наталія Дегтярьова) після 

офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття 

цієї постанови. 

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 
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