
 

Звіт про періодичне відстеження 

результативності регуляторного акта – постанови Правління 

Національного банку України від 03.12.2003 № 516 “Про затвердження 

Положення про порядок здійснення банками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1256/8577 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

Національний банк України (Департамент платіжних систем). 

 

Цілі прийняття акта 

Постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003  

№ 516 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками 

України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними 

особами” (далі – регуляторний акт) була прийнята з метою приведення 

правил здійснення вкладних операцій банків України у відповідність до 

вимог Цивільного кодексу України, Закону України “Про банки і банківську 

діяльність” та інших законів, а також розширення сфери банківських послуг 

та використання банками різних фінансових інструментів щодо залучення 

грошових коштів від фізичних та юридичних осіб. 

 

Строк виконання заходів з відстеження  результативності регуляторного 

акта 

2015 рік. 

 

Тип відстеження результативності регуляторного акта 

Періодичне відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження результативності 

регуляторного акта 
Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.  

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних  
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на 

підставі опрацювання документів, які надходили до Національного банку 

України (запити, листи, пропозиції банків України та їх клієнтів тощо). 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Протягом  часу  дії  регуляторного акта негативних  відгуків  щодо 

рівня підготовки цього документа не надходило. 

За період, що пройшов з попереднього періодичного відстеження, 

прийнятий та набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів” 

(далі – Закон), відповідно до якого внесені зміни до: 
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статті 1060 Цивільного кодексу України в частині повернення 

вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за 

цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших 

обставин, визначених договором, виключно у випадках, якщо це  

передбачено умовами договору банківського строкового вкладу; 

частини п’ятої статті 13 Закону України “Про цінні папери та фондовий 

ринок”, згідно з якою норму, що регулювала умови погашення банком 

ощадного (депозитного) сертифіката та проценти за ним у разі дострокового 

його пред’явлення, виключено.  

У зв’язку з цим приведено у відповідність окремі норми регуляторного 

акта, а саме: 

забезпечено право вкладника отримати строкові вклади (депозити) та 

нараховані за ними проценти після закінчення строку, визначеного 

договором.  Дострокове повернення такого вкладу та нарахованих процентів 

за ним можливе виключно, якщо це передбачено умовами договору 

банківського строкового вкладу; 

виключено норми щодо поділу ощадних (депозитних) сертифікатів на 

купонні, безкупонні та процентні як такі, що не узгоджуються з визначеним 

Законом порядком повернення строкового вкладу та процентів за ним.  

На  звернення банків  та  їх  клієнтів  з приводу практичного 

застосування норм регуляторного акта Національний банк України надавав 

відповіді, зокрема з питань щодо: 

повернення строкових вкладів (депозитів); 

розміщення купонних та безкупонних ощадних (депозитних) 

сертифікатів; 

виплати процентів за строковими вкладами (депозитами) та ощадними 

(депозитними) сертифікатами. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Результати  реалізації  регуляторного  акта  та  ступінь  досягнення 

визначених цілей загалом оцінюється позитивно. 

 

 

 

Голова          В. О. Гонтарева  
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