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Про надання інформації
Шановний Юрію Євгенійовичу!
Національний банк України в межах компетенції розглянув Ваш запит на
отримання публічної інформації від 13.11.2020 про надання інформації згідно переліку
та зазначає таке.
Щодо кількості працівників в АТ «УКРСИББАНК» у 2019 та у 2020 роках
(помісячно). Відповідно до статті 2 Закону України «Про Національний банк України»
Національний банк України є особливим центральним органом державного
управління, який, згідно з частиною другою статті 19 Конституції України діє лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України.
Згідно частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Згідно із статтею 3 Закону, право на доступ до публічної інформації
гарантується обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати
інформацію, крім випадків, передбачених законом.
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Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного
банку України1, передбачено збирання статистичної звітності про кількість працівників
та складові фонду оплати праці на квартальній основі.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі
- Закон про банки) банківською таємницею, зокрема, є інформація щодо звітності по
окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню. Інформація про банки
чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду,
становить банківську таємницю. Підстави розкриття банківської таємниці визначені
статтею 62 Закону про банки.
Перелік інформації, що підлягає опублікуванню визначений статтею 68 Закону
України «Про Національний банк України».
Враховуючи викладене, зазначаємо, що відповідно до Правил організації
статистичної звітності, що подається до Національного банку України, Національний
банк України збирає щоквартально інформацію про кількість працівників по
конкретному банку, однак така інформація не є публічною інформацією у розумінні
статті 1 Закону.
Щодо кількості закритих відділень АТ «УКРСИББАНК» за 2020 рік (помісячно).
Статтями 6 та 7 Закону України «Про Національний банк України» визначено
перелік функцій Національного банку України, серед яких, зокрема, ведення
Державного реєстру банків. Відповідно до статті 23 Закону України «Про банки і
банківську діяльність» Національний банк України включає відомості про
відокремлені підрозділи банку до Державного реєстру банків.
На сторінці офіційного Інтернет-представництві Національного банку України
розміщена щоквартальна інформації про динаміку кількості діючих структурних
підрозділів банків України за посиланням https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervisionstatist/data-supervision#5 у розділі Національний банк України/ Статистика/ Наглядова
статистика/ Дані наглядової статистики/ Кількість структурних підрозділів банків.
У зв’язку з цим, надаємо наявну у Національного банку України інформацію про
динаміку кількості діючих структурних підрозділів АТ «УКРСИББАНК» за 2020 рік
поквартально: за І квартал 2020 – 284; за ІІ квартал 2020 – 283; за ІІІ квартал 2020- 282;
за ІV квартал 2020 – 278 (додається).
Також повідомляємо, що Ваш запит від 13.11.2020 був скерований
Національним банком України листом № 61-0019/67951 від 17.11.2020 до
АТ «УКРСИББАНК» для надання Вам більш детальної інформації.
Додаток: 1 арк.
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затвердженими постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 №120 (зі змінами).
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