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ГРОШІ

Банки стають привабливішими  
для інвестицій
ФІНАНСИ. У рейтингу надійності банківських депозитів за підсумками першого кварталу 
2019 року взяли участь 60 із 65 банків, за якими проводило моніторинг Рейтингове 
агентство «Стандарт-Рейтинг»

Андрій НІКІТІН,  
директор Рейтингового 
агентства «Стандарт-

Рейтинг» (Україна)

Стабільно високі позиції у 
рейтингу займав Приват-

Банк. За перший квартал 2019 
року він показав прибуток у сумі 
7,612 мільярда гривень і чистий 
процентний дохід на рівні понад 
4,897 мільярда гривень. Ситуа-
ція в Ощадбанку та в Укрексім-
банку була трохи гіршою, проте 
жоден із цих державних банків 
так і не випав із групи з найви-
щою оцінкою надійності в бага-
тьох відношеннях завдяки під-
тримці свого акціонера — дер-
жави Україна.

Традиційно перше місце в 
рейтингу надійності банків-
ських депозитів зайняв Райф-
файзен Банк Аваль. За перший 
квартал 2019 року він отримав 
чистий прибуток у сумі 1,079 
мільярда гривень. На 1 квітня 
2019 року частка NPL у кре-
дитному портфелі банку ста-
новила всього 9,86%, що в рази 
менше від середньоринкового 
показника рівня NPL у кредит-
ному портфелі банків.

Стабільно третю позицію в 
рейтингу надійності займає 
ТАСКОМБАНК. Як і раніше, це 

єдиний банк з українським ка-
піталом у ТОП-3 банків з най-
надійнішим рівнем депози-
тів. За даними НБУ, за пер-
ший квартал 2019 року ТАС-
КОМБАНК отримав прибуток 
обсягом 41,219 мільйона гри-
вень, чистий процентний до-
хід становив 303,254 мільйона 
гривень, чистий комісійний до-
хід — 101,749 мільйона гривень. 
На 01.04.2019 року частка NPL 
активів у кредитному портфе-
лі була значно вищою, ніж в се-
редньому у банківській систе-
мі, і становила 15%.

Уже кілька кварталів поспіль 
у десятку лідерів рейтингу вхо-
дить ГЛОБУС БАНК. У першо-
му кварталі 2019 року банку 
вдалося знизити частку NPL 
до 9,6%. Нагадаємо, що на поча-
ток 2019-го рівень NPL у його 
кредитному портфелі становив 
10,46%. Чистий прибуток банку 
за перший квартал 2019-го ста-
новив 20,988 мільйона гривень, 
а чистий процентний дохід — 
29,029 мільйона гривень.

Завершує ТОП-10 банків з 
найнадійнішим рівнем депози-
тів Форвард Банк. З огляду на 
спеціалізацію банку на креди-
туванні фізичних осіб рівень 
NPL агентство оцінювало як 
прийнятний. За даними НБУ, 

чистий процентний дохід банку 
за перший квартал 2019 року 
становив 63,149 мільйона гри-
вень, а прибуток після оподат-
кування — 9,03 мільйона гри-
вень. Фінансова підтримка ак-
ціонерів банку в 2018 році за-
безпечила приріст статутного 
капіталу на 113,21%.

Посилив свої позиції в рей-
тингу Індустріалбанк, зайняв-
ши в групі банків з найвищою 
оцінкою одинадцяту позицію. 
Згідно з даними НБУ, перший 
квартал 2019 року він завер-
шив із прибутком 0,804 мільйо-
на гривень, чистим процентним 
доходом 84,766 мільйона гри-
вень і чистим комісійним до-
ходом 30,128 мільйона гривень. 
Станом на 01.04.2019 року част-
ка NPL у кредитному портфе-
лі Індустріалбанку станови-
ла 21,43%, що на 4,6 п.п. ниж-
че від середнього значення у 60 
банках, які брали участь в рей-
тингу, і більш ніж удвічі нижче, 
ніж в середньому в банківській 
системі.

Банківська система України 
відновила зростання. Як і рані-
ше, агентство очікує збільшен-
ня масштабів роботи банків, 
зростання кредитування у 2019 
році і зменшення кількості бан-
ківських банкрутств.

ДокумеНтИ

ТОП-18 банків з найвищим рівнем рейтингу 
надійності депозитів

№  
п/п Назва банку Рівень рейтингу 

депозитів

Підсумкова 
рейтингова оцінка 

у балах

1 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ rd.1 (pi) 9,9886
2 ПІРЕУС БАНК МКБ rd.1 (pi) 9,9764
3 ТАСКОМБАНК rd.1 (pi) 9,8395
4 КРЕДОБАНК rd.1 (pi) 9,7768
5 ПРИВАТБАНК rd.1 (pi) 9,6822
6 УКРСИББАНК rd.1 (pi) 9,6502
7 АЛЬФА-БАНК rd.1 (pi) 9,5161
8 ГЛОБУС БАНК rd.1 (pi) 9,2921
9 УКРГАЗБАНК rd.1 (pi) 9,2921

10 ФОРВАРД БАНК rd.1 (pi) 9,0043
11 ІНДУСТРІАЛ БАНК rd.1 (pi) 8,9195
12 ІДЕЯ БАНК rd.1 (pi) 8,9106
13 ПРОКРЕДИТ БАНК rd.1 (pi) 8,7098
14 БАНК АЛЬЯНС rd.1 (pi) 8,4754
15 ОЩАДБАНК rd.1 (pi) 8,2274
16 ПРАВЕКС-БАНК rd.1 (pi) 8,0980
17 УКРЕКСІМБАНК rd.1 (pi) 7,8809
18 МОТОР-БАНК rd.1 (pi) 7,6377

Джерело: дані Рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг»
Примітка:  Оцінку банківських депозитів варто сприймати як думку аналітиків РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) про на-

дійність банківського депозиту. Ця думка не є рекомендацією до придбання банківських послуг або вкла-
дення коштів у конкретні банки. Рейтинг розраховано на основі даних, які агентство вважає достовірними. 
Диференціацію рейтингової оцінки проведено відносно середніх значень числових факторів, які брали до 
уваги під час оцінювання. Рівень рейтингу визначається не місцем у таблиці, а рейтинговою оцінкою. У разі 
розбіжностей між даними НБУ і квартального звіту банку перевагу віддавали квартальним звітам НБУ. По-
рівнюючи результати рейтингів за перший квартал і перше півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, за 2017 
рік, а також за перший квартал та перше півріччя 2018 року, варто враховувати, що рейтинги розраховува-
ли за методикою, до якої вносили зміни у лютому та травні 2017 року, також змінювався формат надання 
банками публічної інформації через Web-сайт НБУ. Рейтинг розраховували за підсумками першого кварталу 
2019 року. Однак, якщо агентству ставало відомо про будь-які важливі фактори, які впливають на депозити 
банку аж до 27 травня 2019 року, ці фактори враховували при аналізі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 травня 2019 р. № 353-р 
Київ

Про затвердження плану заходів  
з підтримки розвитку індустрії програмної  

продукції України на 2019 рік
1. Затвердити план заходів з підтримки розвитку індустрії програмної про-

дукції України на 2019 рік (далі — план заходів), що додається.
2. Центральним органам виконавчої влади до 1 листопада 2019 р. поінфор-

мувати Державне агентство з питань електронного урядування про стан вико-
нання плану заходів.

3. Державному агентству з питань електронного урядування до 1 грудня 
2019 р. підготувати та подати Кабінетові Міністрів України узагальнений звіт 
про виконання плану заходів разом із пропозиціями щодо здійснення заходів з 
підтримки розвитку індустрії програмної продукції у 2020 році.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 22 травня 2019 р. № 353-р
ПЛАН ЗАХОДІВ 

з підтримки розвитку індустрії програмної продукції України на 2019 рік
1. Розробити:
функціональні модулі електронного рецепту на лікарські засоби та електро-

нного направлення на медичне обслуговування відповідного виду лікарями різ-
них спеціальностей у складі «Електронної системи охорони здоров’я».

МОЗ, НСЗУ, центральні органи виконавчої влади.
IV квартал 2019 р.;

програмне забезпечення для щоденного збору та опрацювання оперативної 
інформації про хід проведення польових робіт.

Мінагрополітики, обласні держадміністрації.
III квартал 2019 року.

2. Забезпечити:
введення у промислову експлуатацію Єдиної електронної системи епідеміо-

логічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції.
МОЗ, центральні органи виконавчої влади.
IV квартал 2019 р.;

створення в установленому законодавством порядку комплексної системи 
захисту інформації Єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічно-
го моніторингу поширення ВІЛ-інфекції та всіх її компонентів з підтвердженою 
відповідністю.

МОЗ, НСЗУ, Адміністрація Держспецзв’язку, 
центральні органи виконавчої влади.
IV квартал 2019 року.

3. Здійснити запуск роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих 
послуг на базі Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства 
охорони здоров’я України» з дотриманням вимог законодавства у сфері елек-
тронних довірчих послуг.

МОЗ, Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку.
III квартал 2019 року.

4. Провести аналіз діяльності національних виробників програмного забез-
печення в сфері кіберзахисту з метою подальших консультацій та взаємодій 
щодо виконання затвердженого плану заходів з кіберзахисту та резервного ко-
піювання і збереження даних інформаційних ресурсів Мінінфраструктури.

Мінінфраструктури, Адміністрація Держспецзв’язку, 
центральні органи виконавчої влади.
IV квартал 2019 року.

5. Сприяти підвищенню рівня кіберзахисту, створенню захищеної програм-

ної продукції шляхом популяризації впровадження захищених операційних сис-
тем українського виробництва з підтвердженням їх відповідності вимогам зако-
нодавства у сфері захисту інформації, що гармонізоване з міжнародними стан-
дартами у сфері захисту інформації, інформаційної безпеки, та впровадження 
в національні програмні продукти національних стандартів, гармонізованих з 
міжнародними, які визначають механізми захисту інформації та вимоги до рів-
ня безпеки у сфері електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

Адміністрація Держспецзв’язку, центральні органи 
виконавчої влади.
Постійно.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 22 травня 2019 р. № 357-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству соціальної політики  
на 2019 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-
снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству соціальної політики на 2019 рік у загальному фонді державного бю-
джету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» на суму 

827,7 тис. гривень;
2511220 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надан-

ня пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквар-
тирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 
відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговуван-
ня та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентсько-
го обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у бага-
токвартирних будинках за індивідуальними договорами» на суму 13 558 418,3 
тис. гривень  згідно з додатком;

2) збільшення обсягу видатків споживання за програмами:
2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітацій-

на  допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту про-
тезування, протезобудування та відновлення працездатності» на суму 934,4 
тис. гривень;

2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житло-
во-комунальних послуг у грошовій формі» на суму 5 544 743,5 тис. гривень;

2506080 «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень 
до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсій-
ного фонду» на суму 7 883 163,5 тис. гривень;

3) встановлення обсягу видатків розвитку за програмами:
2501010 «Керівництво та управління у сфері соціальної політики» на суму 

827,7 тис. гривень;
2501070 «Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітацій-

на  допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту про-
тезування, протезобудування та відновлення працездатності» на суму 88 181 
тис. гривень;

2501470 «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких по-
ширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та осіб з інвалід-
ністю» на суму 13 674,8 тис. гривень;

4) збільшення обсягу видатків розвитку за програмами:

2501040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка науко-
вих кадрів у сфері соціальної політики» на суму 179 тис. гривень;

2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з ін-
валідністю» на суму 27 542,1 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству соціальної політики — погодження перерозподілу видатків 

державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповід-
них змін до розпису державного бюджету.

        Прем’єр-міністр України  В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 22 травня 2019 р. № 357-р

ОБСЯГ  
видатків споживання за програмою 2511220 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків  
і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів)  
та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування  

та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються  

у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами»,  
що зменшується

Найменування місцевого бюджету  
адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг видатків, тис.  
гривень

Обласний бюджет:
Вінницької області 835 809
Волинської області 509 074
Дніпропетровської області 671 600,4
Донецької області 716 758,4
Житомирської області 447 603,9
Закарпатської області 442 544,9
Запорізької області 636 711,4
Івано-Франківської області 738 829,1
Київської області 165 972,4
Кіровоградської області 385 353,1
Луганської області 185 854,5
Львівської області 1 657 984,1
Миколаївської області 171 177,4
Одеської області 24 203,4
Полтавської області 652 228,6
Рівненської області 342 777,8
Сумської області 651 720,5
Тернопільської області 635 242,3
Харківської області 610 827,1
Херсонської області 367 682,2
Хмельницької області 687 561,9
Черкаської області 478 097
Чернівецької області 524 620,9
Чернігівської області 583 274,4
Бюджет м. Києва 434 909,6
________ 
Усього 13 558 418,3


