
 

 
 

Правління Національного банку України 
 

П О С Т А Н О В А 

 
від 30 вересня 2014 р.                  № 614 

м. Київ 

 

 

Про внесення змін до Положення 

про планування та порядок  

проведення інспекційних перевірок 

 

 

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

України”, статей 66, 67, 71, 72, 73 Закону України “Про банки і банківську 

діяльність”, з метою забезпечення виконання вимог пункту 5 розділу ІІ Закону 

України від 04 липня 2014 року № 1586-VIІ “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність 

банківської системи” та пункту 3 розділу ІІ Закону України від 04 липня 2014 року 

№ 1587-VIІ “Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках” 

Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про планування та порядок проведення 

інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного 

банку України від 17 липня 2001 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15 серпня 2001 року за №  703/5894 (зі змінами), такі зміни: 

 

1) у главі 1: 

у пункті 1.4: 

у першому реченні слова “банку у відповідність до вимог банківського 

законодавства України” замінити словами “/перехідного  банку у відповідність до 

вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу 

та ліквідності”; 

третє речення виключити; 

у пункті 1.8: 

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
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“зміна власника (власників) істотної участі в банку або голови ради та/або 

голови правління банку”; 

в абзаці п’ятнадцятому слова  “банку у зв’язку з відновленням діяльності 

такого банку” замінити словами “/перехідного банку у зв’язку з необхідністю 

підтвердження приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського 

законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності”; 

 

2) в абзаці другому пункту 3.4 глави 3 слова “спостережної (наглядової)” та 

“(ради директорів)” виключити. 

 

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського 

регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома 

банків України, структурних підрозділів центрального апарату Національного 

банку України та територіальних управлінь Національного банку України для 

використання в роботі. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника 

Голови Національного банку України Писарука О. В. 

 

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

опублікування, крім абзаців п’ятого – сьомого підпункту 1 та підпункту 2 пункту 

1, які набирають чинності з 10 січня 2015 року. 

 

  

 

Голова                В. О. Гонтарева  

 

 

 

Інд. 40 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 




