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Unofficial Translation

Letter from the Government of Ukraine and National Bank of Ukraine on
Development Policy in the Financial Sector

Dear Mr. Kim,

The Government of Ukraine and the National Bank of Ukraine express their profound
respect to the World Bank and to you personally and have an honor to inform you as follows.

We highly appreciate your support to financial sector reforms in Ukraine and expect that our
partnership within the scope of the new Second Programmatic Financial Sector Development
Policy Loan (FSDPL2) to contribute to stabilizing the financial sector in Ukraine and laying the
groundwork for restructuring.

Macroeconomic Framework

Despite an exceptionally tough environment, the Government of Ukraine continues to
undertake measures to ensure macroeconomic stability, enhance governance and improve the
business climate.

The conflict in eastern Ukraine caused significant damage to national economy through a large
shock to the industrial base and to the financial and foreign exchange markets, thus accelerating
the decline in gross domestic product. This complicated our efforts to achieve macroeconomic
stability. A significant devaluation of the national currency caused increase in the deficit of
Naftogaz Ukrainy even with increase in tariffs in 2014, which resulted in the growth of
consolidated general government deficit and public debt. The deterioration of the capital account
of the balance of payments and the need to cover the natural gas payment arrears led to a significant
reduction in foreign exchange reserves. Initial statistical data for 2015 show continuing decline in
production, trade and construction sectors, stemming from deep declines of the economy in the
east.

Acknowledging the challenging economic situation in Ukraine, the Government and
National Bank are taking concerted action to deal with the economic and financial crisis. In
particular, we requested the IMF to replace its Stand-By Program with an Extended Fund Facility
(EFF) and on March 11. 2015 the IMF Board approved a program for Ukraine in the amount of
USD 17.5 billion (900 percent of quota and SDR 12.35 billion) for four years. On July 31, the
Executive Board of the IMF completed the first review of the EFF and approved the disbursement
of SDR 1.182.1 million (about US$1.7 billion). In total Ukraine already received from IMF SDR
4.72 billion (about US$6.68 billion) to underpin macroeconomic adjustment (a flexible exchange
rate, fiscal consolidation and monetary tightening) and structural reforms to improve national
economy and to increase leaving standards.

Financial Sector

The devaluation of the hryvnia, ongoing economic crisis, and conflict in eastern Ukraine has
put a significant strain on the banks operating in Ukraine. It has led to an outflow of funds from
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banks, a significant number of bank failures, a decline in the capital adequac, ratio of the banking

system, a deterioration of loan quality.

Since the end of 2014 to end June 2015. 29 percent of UAH household deposits and 54

percent of FX household deposits have been withdrawn from the banking s>stem. With this in

mind. the National Bank of Ukraine, in additional to traditional mechanisms to support liquidity.

introduced special tools for supporting the liquidity of banks. which helped keep sufficient

liquidity in the banking system.

As a result of the difficult conditions in the economy, 54 banks have been transferred to the

Deposit Guarantee Fund (hereafter the Fund) for resolution during the period from January 2014

to July 2015. There has been significant pressure on the remaining banks operating in Ukraine.

and the capital adequacy ratio for the banking system has also declined, and stood at 9 percent at

end-June, 2015.

The quality of assets in the banking system has also deteriorated in recent months. The NPL

ratio has increased in recent months, from 18.9 percent in January 2015 to 24.7 percent at the end

of March.

We recognize the existence of significant pressures on the financial sector in Ukraine and are

committed to taking appropriate policy measures to minimize the chances that these pressures will

lead to a financial crisis. . The Government of Ukraine and the National Bank of Ukraine are taking

prompt measures aimed to overcome the crisis in the short-term and to provide stability and

efficiency in the financial sector in the medium term

in this regard. we appreciate the support we are receiving form the World Bank, IMF and

EBRD. as well as from a number of bilateral donors.

Reform Agenda

The Government of Ukraine and the National Bank are continuing a comprehensive

financial sector crisis management program to minimize the'potential for a wide scale disruption

in the financial sector and the overall economy. Since there is a possibility that the current pressure

on the financial sector will remain for a certain period time, we are taking immediate action to

minimize the possibility of additional bank failures and ensuring that any solvency problems are

resolved in a way that minimizes the possibility of financial crisis.

The financial crisis that occurred in 2008-09 demonstrated the need to ensure that the

Deposit Guarantee Fund has the adequate capacity to deal with failing banks, and that state

participation via recapitalization or other methods should prevent the potential significant

disruption of the entire financial system. To this end, the Government of Ukraine has prioritized

the need to increase the financial and operational resources available to the DGF to ensure that

any bank failures that do occur are resolved on a least-cost basis while insured depositors are

promptly compensated as per the Law on Deposit Guarantee System. At the same time, we

recognize the need for the National Bank to have comprehensive and accurate information on the

financial state of active banks in order to ensure recapitalization or restructuring of banks. at which

the capital deficiency will be found. In addition, we recognize the need to upgrade our regulatory

and supervisory framework, with a particular focus on decreasing the level of related-party

lending.
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In view of the multi-year background of efficient cooperation with the World Bank. we
request the Bank to support our development polic\ for the Ukrainian tinancial sector.

Progress in FSDPL -2
As part of the our program to rehabilitate the tinancial sNstem and minimize the potential for a wide
scale disruption in the financial sector and the overall economy. the Government of Ukraine is
taking measures aereed with the World Bank to prepare the "Second Programmatic Financial Sector
Development Polic, Loan" in the following key areas:

* Strengthening the operational, financial and regulatory capacity ofthe Deposit Guarantee
Fund for the resolution of insolvent banks:

* Improving the solvency of the banking system through implementation of
recap ital izat ion/restructuring plans and timely enforcement measures;

* Strengthening the legal and institutional framework to improve the resiliency and
efficiency of the banking system.

The Government of Ukraine has fully complied with prior actions agreed under the "Second
Programmatic Financial Sector Development Policy Loan".

The operational, financial and regulatory capacity of the Deposit Guarantee Fund has been
improved by implementing measures to provide back-up finding.for the DGF improving the speed
of depositor payouts and increasing the efficiency of asset management.

The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine of Year 2015" envisages the possibility
of back-up funding of the Deposit Guarantee Fund (DGF) by the Government of Ukraine by
issuing internal state bonds in exchange for DGF's promissory notes totaling 20 billion UAH
within the deficit limits and, if needed, beyond the deficit limits, in order to ensure resolution of
insolvent banks and necessary to payout depositors. Cabinet of Ministers Resolution #156"On
provision the loan to the Individual Deposit Guarantee Fund" dated April 4. 2015 further clarified
this back-up funding mechanism.

The Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine in Respect of
the Improvement of the Individual Deposit Guarantee System and the Resolution of Insolvent
Banks puts in place changes to the resolution framework to increase the speed of reimbursing
depositors. This includes changes allow for the prequalification of bidders for insolvent banks
transferred to the DGF, improving the access of information from the NBU to the DGF, and
decreasing the legally mandated timeframe for reimbursing depositors.

The Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine in Respect of
the Improvement of the Individual Deposit Guarantee System and the Resolution of Insolvent
Banks" and DGF Executive Board of the Decision #145/15 puts in place changes to improve the
asset recovery function of the DGF. These include the ability to structure a "consolidated office
on the sale of assets of insolvent banks"

The solvency of the banking system has been improved through implementation of
recapitalizationrestructur'ing plans and timely enfbrcement measures.

Following the independent diagnostic assessments for the 35 largest banks, the National Bank
of Ukraine considered information on banks' implementation of capitalization measures
following the diagnostic study and acknowledged that their requirements for additional
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capitalization have been met, which was approved by NBU Board Resolution No.429 of 03 Jul\

20 15. According to the results of the diagnostic studies, 18 banks needed additional capitalization,

13 banks fulfilled the obligations undertaken. while 5 were resolved via the DGF.

[he NBU has launched the process for updating the diagnostic studies for the 20 Largest

Banks through issuing NBU Board Decision #260, dated April 15, 2015. This will identify capital

shortfalls stemming from the exchange rate depreciation and conflict in eastern Ukraine.

The Law of Ukraine "On Measures to Promote the Capitalization and Restructuring of Banks" and

Law of Ukraine "On Amendment to Some Legislative Acts of Ukraine in Respect of the

Improvement of the Individual Deposit Guarantee System and the Resolution of Insolvent Banks"

have established clear procedures and criteria for the resolution of systemically important banks.

The legal and institutional framework for the banking system has been impr-oved to improve

its resiliency and efficiency

The Law of Ukraine -On Amendments to the Legislation on the Liabilities Associated with

the Related Party Lending", NBU Regulations #312, dated May 12, 2015 "On Amendments to the

Instruction on Regulation of Banks' Operations in Ukraine", #315, dated May 12. 2015 "On

Approval of the Definition of "bank related persons". 14>328, dated May 21. 2015 "On Procedures

for Reporting the Bank Ownership Structure", and #357, dated June 4. 2015 "On Amendments to

the Regulation on Bank Licensing' strengthens the framework for supervising related party lending

in the banking system. The changes give the NBU the powers to observe the existence of an

economic (related) relationship between banks and borrowers based on objective criteria, increase

the reporting requirements, and increased the responsibility of related parties for breaches of laws

and regulations.

NBU Board Decision #314 dated May 12, 2015 has launched a review of related party lending in

the banking system. By end-September, 2015, the NBU, with technical support from international

accounting firms and on the basis of terms of reference agreed with the World Bank. will complete

a review of related party lending exposure reports from the top-10 banks. Following the same

procedures. the NBU will complete reviews of the next 10 largest banks by end-December, 2015

and reviews of all other banks by end-April 2016. Subsequent to these reviews. the banks will

submit to the NBU an action plan to unwind above-limit related party exposures.

Presidential Decree #170/2015 "On Financial Stability Council" dated March 24, 2015 has

established a Financial Stability Council, whose members are representatives of the Ministry of

Finance of Ukraine. National Bank of Ukraine, DGF, National Commission for Securities and Stock

Market, and National Commission for State Regulation of Financial Services Markets. The

Financial Stability Council will meet on a regular basis in order to exchange information and discuss

threats and risks to financial stability and agree on potential preventive actions.

NBU Regulation #312. dated May 12, 2015 "On Amendments to the Instruction on Regulation of

Banks' Operations in Ukraine" has altered the supervisory and regulatory framework for

systemically important banks considering their overall importance to financial stability in the

country. This includes the requirement for systemically important banks to prepare and submit

recovery plans.
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Next Steps in Implementation of the Financial Sector Reforms
We a 0il of this opportunit to rene\w assurances that we remain committed to the

implementation of the reform program supported by the First and Second Programmatic Financial
Sector Dexelopment Polic\ Loans. The Cabinet of.Ministers of Ukraine has identified the M4inistry
of Finance to be in charge of the Program implementation. The Government of Ukraine and the
National Bank of Ukraine will continue to implement a comprehensive financial sector program
that aims to rehabilitate the financial system and minimize the potential fora wide scale disruption
in the financial sector and the overall economy.

Building on the reforms supported by FSDPLI and FSDPL2, we will continue to strengthen
the financial and operational capacity of the DGF. This includes continuing to ensure that the DGF
has access to adequate back-up funding. We will also implement the changes needed to improve
the speed of depositor payout and asset recovery following the legal and other changes supported
by FSDPLI and FSDPL2.

We will continue to ensure the solvency of the banking system by utilizing the revised
diagnostic studies supported by FSDPL2 for the top-20 banks. Following the results of the studies,
we will put in place bank recapitalization programs for those banks that are found to be
undercapitalized. We will also ensure that all banks except for SIBs are resolved on a least cost
basis. For SIBs, any resolution will be done in a transparent way that minimizes the threats to
financial stability and which is grounded in the legal framework supported by FSDPL2.

Utilizing the legal and regUlatory reforms supported by FSDPLI and FSDPL2, we will
continue to strengthen the legal and institutional framework for the banking system to improve its
resiliency and efficiency. In particular, following the launch of the diagnostic on related party
lending in the banking sector supported by FSDPL2, we will aim to complete the diagnostic and
put in place related party lending unwinding plans for those banks found to have above-limit
related party exposures.

Considering the above. the Government of Ukraine asks the World Bank to support reforms
under the Second Programmatic Financial Sector Development Policy Loan in the amount of USD
500 million to facilitate the stabilization of the banking sector and lay the groundwork for the
restructuring of the financial sector.

Prime Minister of Ukraine Arseniy YATSENYUK

Governor of the National Bank of Ukraine Valeriya GONTAREVA
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14� jг� А'2� � s5� r.� � Q� � нги i Н ацiонального банку Украiни
стосовно пол iтики розвитку у ф iнансовом у секторi

Ш ановний лане Кiм!

Уряд Укра�ни i Н ацiональний банк висловлюють свою глибоку повагу
Свгтовоlvгу  банку  та  Вам  особисто  i пТаю ть  честь  повiдомити  Ва1иг  про
ниж ченаведене.

М и  високо  цiнуемо  Ваш у  пiдтримку  реформ  ф iнансового сектору  в
Украiнi та очiкуемо, щ о наше партнерство в рамках новоi Д руго� nрограмноi
позики на полiтику розвитку фiнансового сектору (П П РФ С-2) сприятипзе
стабiлiзацi� фiнансового сектору в У краiнi та закладенню пiдвалин його
реструктуризацif.

М акроекономiцна база

Н езваж аючи на надзвичайно складнi умови, Уряд Украiни лродовж уЕ
вж ивати    заходiв   для   забезпечення   макроекономiчноi   стабiльностi,
удосконалення управлiння та полiпш ення дiлового клiмату.

Конфлiкт  на  сходi    Украiни  завдав  суттево�i  ш коди   нацiональнiй
економгцi через  потуж ний  ш ок,  якого  зазнала  промислова база разом з
фiнансовилчи  i валютними  ринками,  а,  отж е,  лрискорилось  i падiння
валового внутрiш нього продукту. Н аведене ускладнило реалiзацiю наш их
зусиль  з досягнення  п�гакроеконоп�iчноi  стабiльностi.  СуттЕва девальвацiя
нацiональноi   грошовоi   одиницi   призвела   до   збiльш ення   деф iц�гту
НА К "Н афтогаз  Украiни",  навiть  незваж аю чи  на  лiдвищ ення  тарифiв  у
2014 роцi. Це мало cвoil4t наслiдком зростання консолiдованого загального
дефiциту  Уряду  та  публiчного  боргу.  П огiрш ення  ситуацii  з рахунком
капiталiв у рамках платiж ного балансу i потреба у погаш еннi заборгованостi
з платеж iв за природний газ спричинили суттеве скорочення валютних
резервiв.  Початковi  статистичнi данi за 2015 pix засвiдчують,  щ о тривае
скорочення  обсягiв  виробництва,  торгiвлi  та  будiвництва  через  глибоке
падiння економilси на сходi держ ави.

Sизнаюци складну ситуацiю в економiцi Украгни, Уряд i Н ацiональний
банк вж иваю ть узгоджених заходiв для подолання економiчноi та фiнансовоi
кризи. Зокрема, ми звернулися iз запитом до М ВФ щ одо замiни П рограп�и
"стенд-бай"   на   П рограму   розш иреного   фiнансування   (EFF)   i
11  березня 2015 р. Рада директорiв М ВФ затвердила таку програму д.ая
У Кра1нИ в обСЯ31 17,5 млрд. дОЛарiS СШ А (9ОО BiдCOTKiB КВОТИ 1 12,35 мЛрД.
СПЗ) строкоп-г на чотири роки. Рада виконавчих директорiв N4ВФ 31 липня
2015  р.  заверш ила  перш ий  перегляд  (EFF}  i затвердила  видiлення
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1 182,1 млн. СЛ З (близько 1,7 млрд. доларiв С Ш А ). У цiлому Украiна вж е

:                 отримала вiд М ВФ 4,72 млрд. СПЗ (близько 6,68 млрд. доларiв СШ А } для

того, щоб закласти основу для економiчних коригувань (rнучкий валютний
курс, фiскальна консолiдацiя та монетарне таргетування) та структурних
реформ з метою полiпш ення нацiокальноi економti�си та пiдвищ ення рiвня
ж иття населення.

Ф iнансовий сектор

Девальвацiя гривнi, економiчна криза, щ о тривае, та конфлiкт на сходi
держ ави  спричинили  сут�геве  напруж ення  для  банкiв,  щ о  працю ють  в
Украiнi. Ц е призвело до вiдпливу кош тiв з банкiв, значноТ кiлькостi випадкiв
ix банкрутств, скорочення показкикiв нормативу достатностi капiталу у
банкiвськiй системi, погiрш ення якостi позик.

3 кiнця 2014 року i до кiнця червня 2015 р. з банкiвськоi системи було
забрано 29 вiдсоткiв вкладiв фiзичних oci6 у гривнi та 54 вiдсотки вкладiв
ф iзичних  oci6  у валlотi.  3 огляду  на  це  Нацiональний  банк  поряд  iз
традицiйним  механiзмом  пiдтрип�fки лiквiдностi  скористався  спецiальними
iнструментами  пiдтримки  лiквiдностi  банкiв,  що  допомогли  зберегти
достатню лiквгднiсть у банкiвськiй системi,

Унаслiдок складних еконогитiчних обставин у перiод з сiчня 2014 р. по
липень 2015 р. 54 банки були переданi до Ф онду гарантування вкладiв
фiзичних oci6 (далi - Ф онд) для внведення з ринку. Н а реш ту банкiв, щ о
залиш илися  працювати  в Украiнi,  впливае  суттЕвий  тиск,  i нормтатив
достаrностi капiталу банкiвськоi системи також екоротився - цей показниrс
дорiиню вав 9 вiдсоткiв наприкiнцi червня 2015 року.

Також в останнi мiсяцi у банкiвськiй системi  вiдбулося  погiрш ення
якостi  активiв.  Коефiцiвнт  "поганих"  кредитiв  в останнi  мiсяцi  зрiс  з
18,9 вiдсотка у сiчнi 2Q15 р. до 24,7 вiдсотка наприкiнцi березня.

М и визнаемо наявнiсть значного тиску на фiнансовий сектор в Украlнi
та  зобов'язалися  вж ити  належ них  заходiв  полiтики,  щ об  унемiож ливити
виникнення  фiнансовоi  кризи.  Уряд  i Н ацiональний  банк  вж ивають
оперативних заходiв, спрямiованих на подалання кризи у короткостроковiй
перспективi  та  на  забезпечення  бiльш оi  стiйкостi  та  ефективностi
фiнансового сектору в середньостроковiй перспективi.

У зв'язку з цим ми цiнусмо пiдтрив�tку, яку отрил�tуемiо вiд Свiтового
банку, М ВФ i ЕБРР , а також вiд ряду двостороннiх донорiв.

Порядок денний реформ
Уряд Укра�ни i Н ацiональний банк продовж ують комплексну програму

антикризового  управлiння  у фiнансовому  секторi  для  унемож ливлення
ш ирокамасш табно�  дестабiлiзацii  у фiнансовому  секторi  i в економiцi  в
цiлому. 4 скiлыtи iснуЕ ймовiрнiсть того, що на сьогоднi тиск на фiнансовий
сектор зберiгатиметься  протяrоnч  певного часу, мiи вж иваЕл2о термiнових
закодiв,  щоб унемtож ливити додатковi  банкрутства  о' анкiв та забезпечити
розв'язання будь-яких проблем з ix платоспромож нiстю в такий спосiб, щ об
унеможливити виникнення фiнансовоt кризи.

4 00]151 73413      0300Z
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Ф iнансова криза, яка мала мiсце в 2008-2009 ротсах, виявила потребу
у забезпеченнi наявностi у Ф ондi достатньа� спромож ностi для роботи iз
збанкрутiлими   банкаn�1и   i   вiдверненнi   можливоi   итирокомасш табноi
дестабiлiзацii ф iнансово� системи через участь держ ави у капiталiзацii або в
iнш ий спосiб. 3 цiсю лrетою У ряд Украiни .визначив як пргоритет потребу у
збiльш еннi  фiнансових  та  операцiйних  ресурсiв,  наявних  у Ф ондi,  для
забеsnечення  виведення з ринку збанкрутiлих  банкiв  на основi лчетоду
найменш их  витрат  та  оперативного  отримання  вкладниками  кош тiв  з
гарантованими сумами вiдш кодування вiдповiдно до Закону Укра�ни "Про
систему гарантування вкладiв фiзичних oci6". Водночас ми визнаема, що
Н аиiональному  банку  необхiдно  мати  всебiчну  i точну  iнформацiю  про
фiнансовий  стак  дiючих  банкiв  для  забезпечення  капiталiзацi�  або
реструктуризацi� бантсiв, щ одо яких буде виявлено недостатнiсть капiгалу.
Крiм цього, ми визнаЕмо необхiднiсть оновлення бази норыtативно-правового
забезпечення   та   нагляду   iз   придiленням   особливоi   уваги   рiвню
кредитування пов'язаних ociб.

У зв'язку з багаторiчною iсторiсю ефективноi спiвпрацi iз Свiтовим
банком л�tи просип�tо Банк пiдтримати наш у полiтику gозвитку у фiнансовоn�iy
секторi У крагни.

П оступ

 

у

 

П П РФ С-2

У ралчках  наш а�  програми  з вiдновлення  фiнансовоi  систеhги  та
унеможливлення ш ироколчасштабноi дестабiлiзацii у фiнансовому секторi i в
економiцi в цiлому У ряд У краiни активно вж иваЕ узгодж ених iз Свiтовим
банком  заходiв  для  пiдготовки  Д руго�  програп�iнot  позики  на  полiтику
розвитку фiнансового сетстору в таких ключових сферах:

зп�iiцнення операцiйно�, фiнансовоl та регуляторноi спромож ностi Ф онду
щ одо вреrулювання неплатоспролiож них банкiв;

змiцнення  рiвня  платоспромож ностi  банкiвськоi  системи  шляхом
виконання  планiв  з гсапiталiзацi� / реструктуризацii  банкiв  i забезпечення
своечасного здiйснення заходiв впливу;

змiцнення правово� та iнетитуцiйно� основи для пiдвищ ення стiйкостi та
ефективностi банкiвсысо� систел��и.

Уряд Украiни повнiстю виконав попереднi заходи, узгодж енi в рамках
Д ругоi програмноi позики на полiтику розвитку фiнансового сектору.         �

О перацiйна,  фiнансова  та  регуляторна  спромож нiсть  Ф онду  була
удоскона�чена  шляхом  здiйснення  заходiв  з надання  Ф онду додаткового
фiнансування, прискорення виплат вкладникам i пiдвищення ефективностi
управлiння активати.

Законом  Укра�ни  "П ро  Д ерж авнигл  бюдж ет  У кра�ни  на  2015  рiк"
передбацено можливiсть надання Урядом Украiни додаткового фiнансування
Ф онду шляхом випуску облiгацiй внутрiш ньоi держ авноi позики в оbмiн на
веЕ<селi Ф онду на загальну суму 20 л-tлрд. гривень в л�sеж ах дефiциту та у
разi необхiдностi поза його "теж агоiи, з тим,  щоб забезпечити виведення
неплатоспролtож них  банкiв  з ринку  i здiйснення  виплат  вкладникап��
необхiдних   вiдш кодувань.   Такий   пiеханiзлr   надання   додаткового
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фiнансування  уточнений  у постановi  Кабiнету  Mixicтpiв  У кра�ни  вiд
4 квiт�rя  2015  р.  No I56  "П ро  забезпецення  надання  кредиту  Ф онду
гарантування вк.падiв фiзичних осiб".

3акон  Укра�ни  "П ро  внесення  змiн  до  деяких  законодавчих  актiв
Украiни щ одо вдосконалення системи гарантування вкладiв фiзичних ocio та
виведення  неплатоспроп�iож них  банкiв  з ринку"  запровадж уе  змiки  до
системи виведення банкiв для ш видко� виплати вiдш кодування вкладникам.
Зазначенi   змiни,   серед  iнш ого,   дадуть  змогу  провести   попередню
квалiфiкацiю       учасникiв     торгiв   щ одо   передаг�их    до    Ф онду
неплатоспромож них банкiв, сприятимуть полiпш енню доступу до iнфорл�iацii
з Н ацiонального  банку для  Ф онду та зменш ать законодавчо  встановленi
часовi меж i виnлати вiдш кодування на користь вкладникiв.

Закон  Украiни  "П ро  внесення  змiн  до  деяких  законодавчик  актiв
Укра�ни щ одо вдосконалення систеп�iи гарантування вкладiв фiзицних осiб та
виведення  неплатоспромож них  банкiв  з ринку"  та  рiш ення  виконавчоi
дирекцi�  Ф онду вiд 30 червня 2015 р.  Ne  Е45/ ( 5 запровадж ують змiни,
спрямованi  на  удосконалення функцi7 Ф онду  iз стягнення  активiв.  Kpint
того,  цi  поправки  надали  Ф онду  право  створити  у своiй  структурi
"консолiдований офiс з продажу активiв неплатоспромож них бан�сiв".

Рiвень платоспромож ностi банкiвсvкоi системи був зNriцнений ш ляхом
виконання  планiв з капiталiзацi� / реструктуризацii банкiв i забезпечення
своечасного здiйснення заходiв впливу.

За результатами незалеж них дiагностичних обстеж ень 35 найбiльш их
банкiв Н ацiональний бангс розrлянув iнформацiю про виконання банками
заходiв з капiталiзацii пiсля дiагностичних обстеж ень та виявив, як були
виконанi  вип�оги  щ одо  ix додатково�  капiталiзацii.  Ц е  було затвердж ено
постановою П равлiння Н ацiонального банку вiд 3 липня 2015 р. Лfе 429
"П ро   стан   виконання  заходiв   щодо   капiталiзацfi  за  результатаn�iи
дiагностичного обстеж ення  банкiв".  Згiдно з результатами дiагностичних
обстеж ень,  18  банкiв  потребували  додатковоi  xaniтaлiзauii,  13  банкiв
виконали взятi на себе зобов'язання, а 5 були виведенi з ринку через Ф онд.

Нацiональний  банк  започаткував  процес  оновлення  дiагностичних
обстеж ень  щ ода  20  найбiльш их  банкiв  ш ляхом  ухвалення  постанови
П равлiння  Н ацiонального  банку  вiд  15  квiтня  2015  р.  Np  260  "П ро
здiйснення  дiагностичного  обстеж ення  банкiв".  Завдяки  цьому  будуть
виявленг  нестачi  капiталу  внаслiдок  девальвацii  обмiнного  курсу  та
конфлiкту на сходi Украtни.

Закони Украiни "П ро заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацi� та
реструктуризацii банкiв"  та  "П ро внесення змiн до деяких законодавчих
актiв Украiни щодо вдосконалення системи гарантування вкладiв фiзичнил
осiб та виведення неплатоспромож них банкiв з ринку" запровадили чiткi
процедури та критерii виведення з ринку систеnано важ ливих банкiв.

Правова  та   iнституцiйна  основа  для   пiдвищ ення   стiйкостi  та
ефективностi банкiвськоi системи була змiцнена.

Закон  Украiни  "П ро  вкесення  зn-iiн  до  деяких  законодаачих  актiв
У кра�iни  щ одо  вiдповiдальностi  пов'язаних  iз  банком  осiб",  постанови
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П равлiння  Н ацiонального  банку  вiд  12  травня  2015  р.  ,N'о  312  "П ро
затвердж ення злтiн до Iнструкцi� про порядок регулювання дiяльностi бан�сiв
в Украiнi", вiд 12 травня 2015 р. N� 315 "П ро затвердж ення П олож ення про
визначення пов'язаних iз банком oci6", вiд 21 травня 2015 р. Ns 328 "Про
затвердж ення Полож ення про порядок подання вiдоптостей npo структуру
власностi банку" та вiд 4 червгтя 2015 р. N� 357 "П ро затвердж ення Зптiн до
П олож ення  про  порядок  реЕстрацiЁ  та  лiцензування  банкiв,  вiдкриття
вiдокремлених  пiдроздiлiв"  посилю ють  основи  здiйснення  нагляду  за
�средитуватгпям  пов'язаних  осiб  у банкiвськiй  системi.  Такi  змiни  дають
Н ацiональному   банку   повноваж етrня   бачити   наявнiсть   еконол-тiчних
(пов'язаних)   вiдносин   мiж  банками   та  позичальниками  на  основi
об'Еrстивних  критерiiв,  пiдвищ ують  вип�оги  до  звiтностi  та  збiльш уrоть
вiдповгдальнiсть  пов'язаних  oci6  за  поруш ення  законiв  i норптативно-
правових актiв.

Постанова  Правлiння  Н ацiонального  банку  вiд  12  травня  2015  р.
N� 314 "П ро заходи щодо приведення банками обсягiв активних операцiй з
пов'язанил�ти особал�и у вiдповlднiсть до нормативних зиптог" запачаткувала
проведення  огляду  щ одо  кредитування  пов'язаних  oci6  у бант<iвськiй
систеп�тi. До кiнця вересня 2015 р. Н ацiональний банк за технiчноi дополчоги
з боку n�тiж народних аудиторсы<их  компанiй  та  вiдповiдно до технiчного
завдання,  погодж еного  iз  Свiтовим  банком,  заверш ить  огляд звiтiв  про
ризики кредитування пов'язаних осiб у 10 найбiльш их банках. Згiдно з
аналогiчною процедурою , Нацiональний банк заверш ить проведення огляду
щ одо наступких  10 найбiлыцих банкiв до кiнця грудня 2015 р.,  а щ ода
реш ти банкiв - до кiнця квiтня 2016 року. За результатал�ти таких оглядiв
банки подадуть до Н ацiонального бarrrcy плани дiй з усунення кредитування
пов'язаних осiб, щ о перевищ уе встановлену норму.

Утсазола Президента Утсра�ни вiд 24 березня 2015 р. Лfs 174 "П ро Рацу
з ф iнансовоi  стабiльностi"  створено  Раду  з ф iнансовоi  стабiльностi,  до
складу  якоt увiйш ли  представники  М iнiстерства  фiнансiв,  Нацiонального
банку, Ф онду, Н ацiонально� кoмicii з цiнних паперiв та фондового ринку та
Н ацiональкоl  кoмicii,  щ о здiйснюЕ держ авне  регулю вання  у сферi ринкiв
ф iнансових послуг. Рада з фiнансово'i стабiльностi буде на постiйнiй основi
проводити засiдання для обп�тiну iнфорл�тацiЕю , обговорення ризикiв та загроз
ф iнансовiй стабiльностi та узrодж ення мож ливих заходiв.

П остановою  правлiння  Н ацiонального  банку  вiд  12  травня  2015  р.
No 312  "П ро затвердж ення змiн до  Iнструкцii  про порядок регулю вання
дiяльностi  банкiв  в Yxpa�xi"  внесено  змiни  до  системи  нагляду  та

�регулю вання щодо системно важ ливих аанкiв з урахуванняпi ix загальноi
важ ливостi  для  фiнансовоi  стабiльностi  в держ авi.  Ц е,  серед  iнш ого,
передбачаЕ вил�тогу, згiдно з ятсою системно важливi банки повиннi готувати
i подавати плани вiдновлення.

Наступнi кроки з проведення реформ у фiнансовол�ту секторi
Користуючись нагодою , поновлю Еn�то запевнення у тоn�ту, що Укра�нська

влада,   ягс   i   ранiш е,   прихильна  до   виконання   програhти   реформ,
пiдтриманих  П ерш ою  та  Д ругою  програмними  позиками  на  полiтику
розвиттсу фiнансового сектору. Вiдnовiдно до рiш ення Кабiнету М iнiстрiв
Украiни вiдповiдальнил�т за виконання Д руго � програмноl позики на полiтику
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розвитку фiнансового  сектору Е М iнiстерство  фiнансiв.  Уряд  Укра�ни  i
Н ацiональний банк будуть продов>кувати виконувати комнлексну програпlу
ф iнансового сектору, яка спрямована на вiдfговлення фiкансавоi систеп�iи i
лгiнiм iзацiю  ш иlэокомасштабно�  дестабiлiзацii  у ф iнансовапtу  секторi  i в
еконап�� iцi в цiлоп�tV.

П роводячи  рефорпiн,  щ о  пiдтримую �гься  П ПРФ С-1  i П ПРФ С-2,  пiи
оудемо продовж увати змiцнювати фiнанеову та операцiйну спроп�tож нiсть
Ф онду. Зазначене включае в себе продавж ення забезпечення того, щ о Ф онд
п�гаЕ доступ до належ ного обсягу додаткових кош тiв. М и також проведеп�о
зл�iiни,  необхiднi д�-гя прискорення  виплати вiдш кодування та  повернення
активiв вiдповiдно до правових та iнш ик змiн, щ о пiдтримуiоться П П РФ С-1 i
ПП РФ С-2.

М и    будеп�io   продовж ува�ги   забезпеч}Твати   платоспромо>кнiсть
банкiвеькоi системи, викаристовую чи переглянутi дiагностичнi обетеж ення,
пiдтрилtанi   П П РФ С-2  для    20   найбiльш ик  банкiв.   За   результатами
обстеасення  л�tи  започаткуЕмо  програп�iи  капiталiзацii   банкiв,  визнаних
такими, щ о п�rаiоть недостатнiй капiтал. М и також гарантусл�io, щ о всi банки,за  викяткап�т  системнв  важ ливих,  будуть виводитися  з ринку  на основi
rлетоду  найменш их  витрат.  Будь-яt{i  рiш ення  щ одо  систел��но  важливих
банкiв будуть ухвалюватися у прозорий спосiб з пiетою зниж ення загрози
для  фьнансовоi  стабiльностi  та  у рамках  чинного  правового  поля  за
пiдтриптки П ПРФ С -2.

Використовуючи  рефорпiи закокодавчо�  та  норпчативно-правовоi  
бази,

що   пiдтрилtуються  ПП РФ С-1  i П П РФ С-2,  пги  будемо  продовж увати
зл�tiцню вати  правовi  та  iнституцi� нi  основи  банкiвськоi  системи  для
пiдвищ ення  ii  стiйкостi  та  ефективностi.  Закрема,  пiсля  започаткування
дiагностичних обстеж ень щ одо кредитува�-гня поз'язаних aciб в банкiзському
секторi,  uzo  пiдтрип�lувться  ПП РФ С-2,  ми  л�tатип�iемо  на  п�гетi  заверш ення
таких  обстеж ень  та  заправадж еttня  планiв  з усуненкя  кредитування
пов'язаних осiб для тих банкiв, у яких було вияв��гено перевищ ег-iня л�lеж i
кредитування пов'язаних осiб.

3 огляду на викладене Уряд У�кра�ни просить Свiтовий банtс пiдтрима�ги
рефорпчи  стосовно  Д ругоi  прог  л�iноi  позики  на  полiтику  розвитку
фiнансового  сектору  у poзлiipi  5 0  п�iлн.  доларiв  СШ А  для  сприяння
стабiлiзацii  банкiвського  еекrору  т   закладення  основи  реструктуризацi�
фiнансового сектору.

П рем 'ер -м iнiстр У краТни                            А рсен iМ Я Ц ЕН Ю К
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