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                                        Шановний Олександре Васильовичу! 
 

  Національний банк України (далі - Національний банк) розглянув Ваш 

запит від 19.12.2021 б/н (зареєстрований Національним банком 20.12.2021, 
реєстр. № ЗП/900/2516) щодо надання списку всіх державних службовців, які 

працюють в Національному банку України  (код ЄДРПОУ 00032106), із 
зазначенням посади, рангу та категорії, а також щодо надання  переліку банків, 

які мають право  надавати банківські  та інші фінансові послуги  на території  
Чернівецької області, і в межах компетенції повідомляє таке.  

Службовці Національного банку з 01 травня 2016 року втратили статус 
державного службовця у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII (далі - Закон). Згідно з пунктом 9 
частини третьої статті 3 Закону його дія не поширюється  

на службовців Національного банку. Відповідно список державних службовців 
в Національному банку не ведеться. 

Звертаємо також увагу, що згідно із статтею 64 Закону України «Про 
Національний банк України» умови найму, звільнення, надання відпусток, 
службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання 

соціального захисту службовців Національного банку визначаються 
Правлінням Національного банку з урахуванням законодавства про працю. 

Відповідно до переліку функцій Національного банку, визначених у 
статтях 6 та 7 Закону про Національний банк1, Національний банк здійснює, 

зокрема, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених 

                                        
1 Закон України “Про Національний банк України” (далі – Закон про Національний банк) 
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законом випадках, ведення Державного реєстру банків, який містить визначені 

Національним банком  відомості про банки та їх відокремлені підрозділи. 
Відповідно до статті 2 Закону про банки2: 

банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне 
право надавати банківські послуги; 

банківська ліцензія – запис у Державному реєстрі банків про право 
юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської 
діяльності. 

Згідно з частиною першою статті 47 Закону про банки банк має право 
надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері 

страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті, як у 
національній, так і в іноземній валюті. 

Відповідно до частини другої статті 47 Закону про банки банк має право 
здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом 

надання банківських послуг. Банк здійснює професійну діяльність на ринках 
капіталу на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку. 
Згідно з частиною третьою статті 47 Закону про банки до банківських 

послуг належать: 
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від 

необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; 

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, 
у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); 

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні 
рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на 

власний ризик. 
Ураховуючи вищезазначене, банки на підставі банківської ліцензії мають 

право надавити банківські послуги, визначені у статті 47 Закону про банки, та 
інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування). 

Повідомляємо, що станом на 21.12.2021 Державний реєстр банків не 
містить відомостей про банки, які здійснюють свою діяльність на території 

Чернівецької області, проте містить відомості стосовно відокремлених 
підрозділів банків, які здійснюють діяльність на території Чернівецької області. 

Зазначаємо, що відповідно до статті 23 Закону про банки та пункту 420 
глави 53 розділу VIII Положення № 1493  банк може створювати на території 
України відокремлені підрозділи, які здійснюють банківську діяльність від 

імені банку (філії, відділення тощо), та відокремлені підрозділи, які виконують 
функції представництва та захисту інтересів банку та не здійснюють 

банківської діяльності (представництва). 

                                        
2 Закон України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон про банки) 
3 Положення про ліцензування банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 

22.12.2018 № 149 (далі – Положення № 149) 
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У додатку до цього листа надаємо перелік відокремлених підрозділів 

(філій, відділень) банків, які здійснюють банківську діяльність від іменні банку 
на території Чернівецької області станом на 21.12.2021. 

 
Додаток: файл “Перелік відокремлених підрозділів (філій, відділень) 

банків, які здійснюють банківську діяльність від імені банку на території 
Чернівецької області станом на 21.12.2021”.xlsx. 

 

З повагою 
 

Директор 
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