
Звіт 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –

постанови Правління Національного банку України від 21 жовтня 2021 року 
№ 110 “Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних 
спілок, у зв’язку із запровадженням карантину”

Виконавець заходів з відстеження 
Національний банк України (далі – Національний банк) (Департамент 

методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ).

Цілі прийняття акта
Постанова Правління Національного банку України від 21 жовтня 2021 

року № 110 “Про незастосування заходів впливу за недотримання вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, у 
зв’язку із запровадженням карантину” (далі – регуляторний акт) прийнята з 
метою тимчасового унормування порядку та підстав незастосування 
Національним банком заходів впливу до кредитних спілок за порушення, 
спричинені встановленням карантину та запровадженням обмежувальних 
протиепідемічних заходів.

Строк виконання заходів з відстеження
Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато 

22 лютого 2022 року та закінчено 17 березня 2022 року.

Тип відстеження 
Повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження
Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням 

статистичних даних.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 
статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання (кредитних 
спілок), на яких поширюється дія регуляторного акта, та кількості випадків 
порушення Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, 
затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2019 року № 1840, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2019 року за 
№ 1186/34157. 
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показниками результативності регуляторного акта є:
1) кількість суб’єктів господарювання (кредитних спілок), на яких 

поширюється дія регуляторного акта.
Відповідно до Державного реєстру фінансових установ станом на 

28 лютого 2022 року зареєстровано 275 кредитних спілок, на які поширюється 
дія регуляторного акта. Порівняно з кількістю кредитних спілок станом на 
01 жовтня 2021 року (289 КС), кількість кредитних спілок скоротилася на 5%.

2) розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

Можливі витрати субʼєктів господарювання (кредитних спілок), які 
допустили порушення вимог, що обмежують ризики за операціями з 
фінансовими активами, пов’язані з поданням до Національного банку 
документів (копій документів), що підтверджують підстави та причини 
порушень. Витрати коштів субʼєктів господарювання (кредитних спілок) на такі 
видатки здійснюються в межах кошторисів витрат на господарську діяльність. 

Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених 
цілей

Національний банк урегулював порядок незастосування заходів впливу за 
порушення вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, 
спричинені встановленням карантину та запровадженням обмежувальних 
протиепідемічних заходів.

Проте відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX 
«Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в 
Україні”» в Україні введено воєнний стан. З 24 лютого 2022 року діяльність 
Національного банку направлена, зокрема, на забезпечення безпеки та 
стабільності фінансової системи, запобігання кризовим явищам у період 
воєнного стану та мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії 
Російської Федерації проти України.

З цією метою Національний банк прийняв постанову Правління 
Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39 “Про врегулювання 
діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських 
фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та 
юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації”, 
яка, зокрема, передбачає незастосування заходів впливу за порушення строків 
подання звітності кредитними спілками. 

Значна кількість кредитних спілок через військову агресію Російської 
Федерації проти України не змогла подати звітність, передбачену в Правилах 
складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових 
послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління 
Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123. У зв’язку з цим 
визначити кількість кредитних спілок, які порушували вимогу щодо частки 
непродуктивних активів за результатами 2021 року та могли скористатися 
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регуляторним актом визначити неможливо. 

 За час здійснення заходів із повторного відстеження результативності 
регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не 
надходило.

Загалом результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей оцінюються позитивно. 

Голова
Національного банку України                                             Кирило ШЕВЧЕНКО          


