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ВИСНОВОК № 35
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Київської міської ради

Назва акту Про участь територіальної громади міста Києва у виведенні з
ринку неплатоспроможного банку акціонерного товариства

«БАНК СІЧ»

Оприлюднення
проекту рішення 05.09.2021

Реєстраційний номер
проєкта 1229

Ініціатор
(розробник) проєкта Київській міський голова

Постійна
депутатська комісія,

до відання якої
віднесено попередній

розгляд проєкта

Постійні комісії Київської міської ради з питань: бюджету та
соціально-економічного розвитку; власності

Суб’єкт прийняття
рішення Київська міська рада

Висновок та
рекомендації

Негативний - містить корупціогенні фактори

Опис акта

Проєктом рішення пропонується надати згоду на участь територіальної громади у
виведенні неплатоспроможного банку АТ “БАНК СІЧ” шляхом продажу
неплатоспроможного банку інвестору, сплатити гарантійний внесок у розмірі
30 000 000 грн та в разі визначення Київської міської ради переможцем конкурсу



передбачити в бюджеті видатки в сумі до 999 000 000 грн щодо придбання та
докапіталізації АТ “БАНК СІЧ».

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкта Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях такий корупціогенний фактор:

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Проєкт рішення не містить фінансово-економічного обґрунтування та
інформації про план заходів з приведення показників капіталу та ліквідності
неплатоспроможного банку у відповідність із вимогами банківського
законодавства.

Проєкт рішення, наслідком якого може стати витрата майже 1 мільярда
гривень бюджетних коштів платників податків вноситься на голосування як
невідкладний за 4 дні після оприлюднення. В умовах обмежень, які діють під час
воєнного стану, а також закритості діяльності Київради, це унеможливлює
врахування думки громадськості та запобігання прийняттю такого рішення.

2. Прогалина
Законодавством не передбачено особливостей функціонування

муніципальних (комунальних) банків, що створює ризики виведення коштів
платників податків через різні схеми.

Довідково:
Рішенням Правління Національного банку України від 09.08.2022 №405-рш/БТ

віднесено АТ “БАНК СІЧ” до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням
банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком
за кредитами рефінансування через недостатність коштів.1

За інформацієї Національного банку, діяльність АТ “БАНК СІЧ”
характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною
бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою
діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.2

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від
11.08.2022 №597 затверджено умови відкритого конкурсу з метою виведення з ринку
неплатоспроможного банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»3, які в
подальшому змінено та продовжено строк подання попередньо кваліфікованою
особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущених до участі у відкритому конкурсі,
конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» до 12.09.2022
включно.4 Невідкладність рішення міськради обгрунтована цими строками.

Крім того, раніше, 01.11.2019 Національний банк визнав Дениса Горбуненка
фактичним контролером АТ “БАНК СІЧ”, оскільки мав обґрунтовані підстави вважати,
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що він має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та діяльність
банку, що полягав в можливості здійснювати вплив на формування складу органів
управління та визначення його основних напрямів діяльності банку.5 Акціонерами
банку є Олег Баланда з часткою 55,615% акцій, Валерій Роздорожний – 31,016%,
Андрій Мельник – 9,6257% та Олег Губанов  із часткою 3,7433% акцій.6

Корупціогенні фактори

1. Недотримання принципу прозорості та відкритості в діяльності суб'єкта
правозастосування

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, місто інвестує в
банк для створення на його базі Муніципального банку Києва, що має оптимізувати
фінанси міста і значно зекономити кошти громади.7

Разом з тим, ані в проєкті рішення, ані в пояснювальній записці, ані в клопотанні
про включення проєкту в порядок денний пленарного засідання як невідкладний, не
міститься жодних фінансово-економічних обгрунувань щодо такої інвестиції, жодних
розрахунків. Однак, у разі виграшу конкурсу, до кінця року Київська міська рада
повинна буде передбачити в бюджеті видатки в сумі до 999 000 000 грн щодо
придбання та докапіталізації банку. Повна вартість реалізації заходів щодо приведення
діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства та план таких
заходів не оприлюднені.

Крім того, хоча конкурс з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку
оголошено 11.08.2022, проєкт рішення оприлюднено лише 05.09.2022 із клопотання
про внесення його до порядку денного як невідкладного. До оприлюднення проєкту
рішення не повідомлялось про наміри створення муніципального банку, громадське
обговорення не проводилось. Це містить ознаки навмисного створення ситуації, коли в
умовах воєнного стану громадськість не буде мати достатньо часу для реагування.

2. Прогалина

Законом України “Про банки та банківську діяльність” не передбачено
особливостей функціонування муніципальних (комунальних) банків, як це, наприклад,
передбачено для державних банків, із встановленням особливостей функціонування
вищого органу управління та наглядової ради.

Така ситуація створює ризики виведення коштів територіальної громади, оскільки
в подальшому в територіальної громади відсутні зрозумілі та дієві інструменти для
управління та контролю за діяльністю банку. Прикладом реалізації такого ризику є
ліквідований ПАТ «КБ «Хрещатик», в якому Київська міська рада мала 25%. За
інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, через схеми із банку було
виведено активи вартістю щонайменше 3 млрд грн.8
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Висновок: проєкт рішення не рекомендується до прийняття, оскільки в його
змісті виявлені корупціогенні фактори.



ЧЕК-ЛИСТ
проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів

органів місцевого самоврядування

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними,

якщо вони можуть сприяти
вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  _______

1.1. необґрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  _______

1.2. дублювання повноважень Так  _______

1.3. регулювання відносин щодо питань місцевого значення
актами неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність або недосконалість процедури врегулювання
конфлікту інтересів

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  _______

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так  _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та
відповідальності юридичних та фізичних осіб під час
здійснення публічних процедур

Так  _______

2.2. створення надмірних обтяжень або штучних перешкод
для отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) під час здійснення публічних процедур

Так  _______

2.4. недоліки механізмів проведення конкурсів суб’єктами
правозастосування

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання внутрішньої
діяльності суб’єктів правозастосування

Так  ___Х____



3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості в
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  ___Х____

3.2. відсутність або недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні та інші посади у відповідному суб'єкті
правозастосування та звільнення з посад

Так  _______

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання бюджетних
правовідносин

Так  _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету
(місцевих цільових програм)

Так  _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу або
розроблення і прийняття місцевих цільових програм

Так  _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет
(місцеві цільові програми) статті витрат на функції,
невластиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у
власності територіальної громади або спільній власності
територіальних громад

Так  _______

4.4. недотримання механізмів внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту під час розпорядження бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  ___Х____

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


