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Національний банк України (далі - Національний банк) уважно розглянув 

Ваш лист від 16.09.2020 № 25-НБУ щодо надання рекомендацій банкам України 
про встановлення пільгових тарифів для відкриття і обслуговування рахунків 
неприбуткових організацій. За результатами розгляду у межах своїх 

повноважень повідомляємо наступне. 
Відповідно до ст. 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. 
 Згідно статті 2 Закону України «Про Національний банк України» 

Національний банк є центральним банком України, особливим центральним 
органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, 

повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією 
України, цим Законом та іншими 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. При цьому, згідно зі статтею 

53 Закону про банки банку забороняється встановлювати процентні ставки та 
комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому 

банку.   
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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. 

Згідно функцій 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.  
Разом з тим, відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, 

нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами 
(договорами) між клієнтом та банком (стаття 55 Закону про банки).  

Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або 
більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 

прав та обов'язків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента 
та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів 

цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та 
справедливості (ст. ст. 6, 627 ЦК України). 

Тарифи банку на відкриття та обслуговування рахунку є невід’ємною 
частиною договору банківського рахунку та погоджуються між банком і 
клієнтом перед підписанням договору банківського рахунку.  

У разі, якщо тарифи на обслуговування в обраному банку не задовільняють 
клієнта і у переговорах з банком не було досягнуто згоди у цьому питанні, клієнт 

може звернутись для отримання послуги з відкриття і ведення банківського 
рахунку до іншого банку, що зможе забезпечити більш прийнятні тарифи та 

комфортне обслуговування для неприбуткової організації. 
При цьому, звертаємо Вашу увагу, що згідно ч.3 ст. 6 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» будь-які 
пропозиції особи, яка надає фінансову послугу, клієнту про зміну істотних умов 

договору про надання фінансових послуг повинні здійснюватися у строки, 
встановлені договором, шляхом направлення особою, яка надає фінансову 

послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату 
відправлення такого повідомлення. Умови договору про надання клієнту 

пропозицій про зміну зазначених умов договору в інший спосіб, ніж той, що дає 
змогу встановити дату відправлення повідомлення клієнту, а також про 
збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди 

клієнта є нікчемними. 
 

З повагою, 

Начальник Управління захисту  
прав споживачів фінансових послуг                                 Ольга ЛОБАЙЧУК 
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