МЕМОРАНДУМ
про партнерство та співпрацю між Національним банком України
та Асоціацією «Незалежна асоціація банків України»

м. Київ

«16» лютого 2012 року

Керуючись національними інтересами та прагненням створити в
Україні сприятливі умови для розвитку фінансової та банківської системи,
усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення
атмосфери довіри та партнерських відносин між учасниками банківської
спільноти та Національним банком України, як органом державної влади,
поділяючи погляди щодо необхідності покращення інвестиційного
клімату, спрямування регуляторної політики Національного банку України
на впровадження в Україні кращих світових практик ефективної взаємодії та
дотримання балансу інтересів представника держави та учасників
фінансового ринку,
прагнучи забезпечити конструктивність позицій та оптимальний
результат своєї співпраці,
Національний банк України (надалі – НБУ) в особі Голови НБУ
Арбузова Сергія Геннадійовича, з однієї Сторони, та Асоціація «Незалежна
асоціація банків України» (надалі – Асоціація) в особі Виконавчого
директора Асоціації Мамедова Сергія Геннадійовича, з іншої Сторони,
разом іменовані Сторони, уклали цей Меморандум про партнерство та
співпрацю (надалі - Меморандум) про таке:
Стаття 1. Предмет Меморандуму
1.1.

Предметом Меморандуму є організація співпраці та координація
дій Сторін, спрямованих на створення сприятливих правових
умов розвитку банківської діяльності в Україні.
Стаття 2. Основні завдання співпраці

2.1. Основними завданнями співпраці є:
2.1.1. узгодження політики Національного банку України, спрямованої
на економічне зростання та забезпечення стабільності
національної валюти України;
2.1.2. створення єдиного інформаційного поля для ефективного обміну
аналітично-довідковими даними;
2.1.3. виявлення актуальних проблем функціонування банківської
системи та напрацювання заходів, спрямованих на їх вирішення;

2.1.4. створення позитивного іміджу банківської системи України та
підвищення довіри громадян до неї;
2.1.5. створення механізму безпосередньої участі Асоціації у розробці
та обговоренні проектів законів та інших нормативно-правових
актів, що стосуються діяльності банків та знаходяться на
опрацюванні в НБУ .
Стаття 3. Шляхи взаємодії Сторін
3.1. Досягнення передбачених завдань і співпраця буде
здійснюватися шляхом:
3.1.1. підтримання партнерських відносин, обміну досвідом та сприяння
розвитку інших можливих напрямків співпраці;
3.1.2. обміну інформацією, довідковими та аналітичними матеріалами
(висновками) стосовно проектів законодавчих та нормативноправових актів НБУ;
3.1.3. взаємодії Сторін при підготовці проектів законодавчих та
нормативних актів, ініційованих Сторонами, з питань, що є
предметом цього Меморандуму;
3.1.4. запрошення представників Асоціації до участі в розробці
законодавчих та нормативних актів, ініційованих НБУ, в комісіях,
робочих групах щодо опрацювання законопроектів, ініційованих
іншими органами державної влади, що стосуються діяльності
банків та знаходяться на опрацюванні в НБУ;
3.1.5. запрошення представників НБУ до участі в роботі комітетів
Асоціації, зокрема Комітету з питань захисту прав кредиторів,
Комітету з питань регуляторної політики і нагляду, Комітету з
питань грошово-кредитної політики та валютного регулювання,
Комітету з питань оподаткування та обліку, Комітету з питань
банківської інфраструктури та платіжних систем, інших робочих
органів Асоціації;
3.1.6. прийняття НБУ до уваги консолідованої позиції банківської
спільноти – членів Асоціації щодо законопроектів, які стосуються
діяльності банків;
3.1.7. проведення, у разі потреби, зустрічей, нарад та робочих засідань, а
також спільних семінарів, конференцій, круглих столів з питань,
які є предметом цього Меморандуму;
3.1.8. проведення спільних заходів щодо навчання та підвищення
кваліфікації банківських працівників;
3.1.9. проведення спільних заходів щодо налагодження міжнародних
зв’язків із зарубіжними банками, їх об’єднаннями та профільними
державними органами інших країн;
3.1.10. проведення інших заходів, не заборонених законодавством
України.

Стаття 4. Інші положення
4.1. Меморандум є відкритою угодою між НБУ та Асоціацією. Зміни
та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін
у письмовій формі.
4.2. Розбіжності, які можуть виникнути під час виконання
Меморандуму, вирішуються за взаємною згодою Сторін.
4.3. Цей Меморандум укладений у двох примірниках, по одному для
кожної Сторони, причому кожний з них має однакову юридичну силу.
Стаття 5. Термін дії Меморандуму
5.1. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання
уповноваженими представниками Сторін. Дія Меморандуму може бути
припинена за погодженням Сторін.
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