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Про розгляд листа
До Національного банку України (далі - Національний банк) листом Офісу
Президента України № 44-01/4315 від 12.11.2020 надійшло звернення голови
Правління громадської організації «Харківське об’єднання Світло»
О. Мирошникова із пропозицією стосовно зниження для неприбуткових
організацій тарифів на банківське обслуговування.
Цим повідомляємо, що відповідь по суті вказаного питання в межах
компетенції надана листом Національного банку від 05.10.2020 № 140004/56013. При цьому позиція Національного банку залишається незмінною.
Окремо вважаємо необхідним зауважити, що відповідно до статті 19
Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до норм статті 47 Закону України «Про банки і банківську
діяльність» (далі – Закон про банки) банк самостійно встановлює процентні
ставки та комісійну винагороду за надані послуги.
Статтею 5 Закону про банки передбачено, що органам державної влади і
органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на
керівництво чи працівників банків у ході виконання ними службових обов'язків
або втручатись у діяльність банку, за винятком випадків, передбачених законом.
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Згідно з функціями Національного банку, які визначені статтями 6, 7
Закону України «Про Національний банк України» до повноважень останнього
не належить надання рекомендацій банкам України про встановлення пільгових
тарифів для відкриття і обслуговування рахунків неприбуткових організацій.
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