
Звіт про повторне відстеження результативності  

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб «Про здійснення перевірки банками бази даних про вкладників 

програмним забезпеченням» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  від 

09.11.2015 № 205 «Про здійснення перевірки банками бази даних про 

вкладників програмним забезпеченням». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження 

Відділ стратегії та нормативно-методологічного забезпечення. 

 

3. Цілі прийняття регуляторного акту 

Регуляторний акт спрямований на надання можливості банкам самостійно 

перевіряти базу даних про вкладників щодо порядку формування та ведення баз 

даних про вкладників, за результатами якої подавати звіт до Фонду.   

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проводилось з      

12 грудня 2016 року по 22 грудня 2016 року. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проводилось з 

10 грудня  по 22 грудня  2017 року. 

 

5. Тип відстеження 

Повторне відстеження. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акту є 

аналіз практики проведених перевірок повноти та достовірності ведення баз 

даних. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися результативність, а 

також способи одержання даних  

Результативність проекту регуляторного акту відстежувалась на підставі 

аналізу актів перевірок учасників Фонду проведених інспекційними групами 

протягом 2015-2016 років щодо ведення бази даних про вкладників. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  
У 2015 році загальна кількість банків, по яким виявлено вищезазначені 

недоліки у веденні бази даних відповідно до Правил про ведення бази склала 52 

банків, питома вага даного порушення складає 47,27% від всіх виявлених 

порушень.  

У 2016 році за результатами проведених перевірок загальна кількість банків, 

в яких виявлено недоліки у веденні бази даних, становить 44 банки. Питома 

вага цього порушення складає 43,56 % від усіх виявлених порушень.  



9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Показниками результативності є покращення якості баз даних про 

вкладників в частині відповідності структурі, наявності обов’язкових реквізитів 

вкладників, можливості автоматичного формування.  

Остаточний висновок щодо його результативності можна буде зробити 

після проведення періодичного відстеження через три роки після проведення 

повторного відстеження. 

 

 

Заступник директора – розпорядника                                     А. Я. Оленчик 

  


