Інформація про здійснення регуляторної діяльності Нацкомфінпослуг
у 2015 році
Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» визначені такі основні завдання Нацкомфінпослуг:
розробка стратегії і реалізації розвитку та вирішення системних питань
функціонування ринків фінансових послуг в Україні;
здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових
послуг та додержанням законодавства у цій сфері;
захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у
межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення
порушень законодавства на ринку фінансових послуг;
узагальнення практики застосування законодавства України з питань
фінансових послуг і ринків та розроблення пропозицій щодо їх вдосконалення;
розроблення і затвердження обов'язкових до виконання нормативноправових актів з питань, що належать до компетенції Нацкомфінпослуг;
координація діяльності з іншими державними органами;
запровадження міжнародно-визнаних правил розвитку ринків
фінансових послуг.
Небанківський фінансовий сектор України, державне регулювання якого
здійснює Нацкомфінпослуг, включає страхові компанії, кредитні спілки та інші
небанківські кредитні установи, юридичних осіб публічного права, що
надають фінансові послуги, недержавні пенсійні фонди та їх адміністраторів,
ломбарди, фінансові компанії (які надають такі послуги, як фінансовий лізинг,
факторинг, надання порук та гарантій) та юридичних осіб, які не мають
статусу фінансової установи, але мають право надавати певні види фінансових
послуг (фінансовий лізинг).
З метою розбудови ефективного державного регулювання та нагляду за
ринками небанківських фінансових послуг для забезпечення сприятливих
умов їх подальшого розвитку та відновлення довіри споживачів небанківських
фінансових послуг розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499
затверджено Стратегію реформування державного регулювання ринків
небанківських фінансових послуг на 2015–2020 роки, яка враховує завдання,
визначені Угодою про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»,
Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, а також положеннями Угоди про асоціацію між Україною
та Європейським Союзом.
Зазначена Стратегія реалізується за такими напрямами:
дерегуляція на ринках небанківських фінансових послуг та спрощення
регуляторного середовища;
удосконалення діяльності регулятора та підвищення ефективності
державного нагляду;
захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до
ринків небанківських фінансових послуг;
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ефективний регуляторний вплив на розвиток ринків небанківських
фінансових послуг.
Підсумком виконання Стратегії стане усунення надмірного регулювання
та зняття зайвих адміністративних бар’єрів, оптимізація реєстраційних та
дозвільних процедур, зменшення наглядового навантаження на фінансові
установи, які сумлінно виконують зобов'язання перед споживачами, перехід
до філософії державного сервісу, запровадження консультацій з інститутами
громадянського суспільства під час напрацювання та реалізації державної
регуляторної політики, реформування системи захисту прав споживачів,
відновлення довіри до професійних учасників фінансових ринків.
Упродовж року зусилля Нацкомфінпослуг концентрувалися на вирішенні
таких питань:
імплементації положень Директиви 2009/138/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 25.11.2009 стосовно започаткування та ведення
діяльності зі страхування та перестрахування (Платоспроможність II);
імплементації положень Директиви 2002/92/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 09.12.2002 про посередництво у страхуванні;
імплементації положень Директиви 2009/103/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 16.09.2009 щодо страхування від цивільної
відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та
забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої відповідальності
(кодифікована версія);
удосконаленні ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів);
розробленні критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення
Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю);
розкритті інформації учасниками ринку фінансових послуг,
піднаглядними Нацкомфінпослуг, шляхом розміщення її на безоплатній основі
в загальнодоступній інформаційній базі даних Нацкомфінпослуг та на власних
веб-сайтах ліцензіатів у мережі Інтернет;
удосконаленні регулювання страхового ринку, кредитної кооперації,
лізингового ринку, ринку накопичувального пенсійного забезпечення;
посиленні захисту майнових прав та інтересів громадян України, а також
запобіганні утворенню пірамідальних схем в Україні;
опрацюванні гарантійних механізмів для споживачів небанківських
фінансових послуг у випадку неплатоспроможності фінансових установ;
забезпеченні впровадження системи пруденційного нагляду за
небанківськими фінансовими установами та переходу на систему нагляду на
основі оцінки ризиків;
запровадженні нагляду на консолідованій основі;
захисті прав споживачів на ринках фінансових послуг;
підвищенні ефективності державної політики у сфері регулювання
ринків небанківських фінансових послуг шляхом консолідації функцій із
державного регулювання ринків фінансових послуг.
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Протягом 2015 року діяльність Нацкомфінпослуг була зосереджена на
вдосконаленні нормативно-правової бази у сфері небанківських фінансових
послуг та її наближення до вимог законодавства Європейського Союзу для
підтримання позитивної динаміки та забезпечення розвитку ринків
небанківських фінансових послуг, а також захисту інтересів споживачів
небанківських фінансових послуг. З цією метою у 2015 року було проведено
107 засідань Комісії, на яких розглянуто і прийнято 3536 розпоряджень, в тому
числі, щодо власних нормативно-правових атків.
Відповідно до Закону України Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» всі проекти
нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг до їх затвердження та подання
на державну реєстрацію оприлюднюються у засобах масової інформації та на
офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг (http://www.nfp.gov.ua) і проходять
процедуру погодження із центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну регуляторну політику. Кожен проект регуляторного акта
Нацкомфінпослуг супроводжується аналізом регуляторного впливу у спосіб,
передбачений законодавством.
Зауваження та пропозиції, отримані в ході оприлюднення, детально
опрацьовуються за участю їх авторів, фахівців ринків фінансових послуг,
науковців і при підтвердженні їх доцільності та відповідності чинному
законодавству враховуються в регуляторних актах.
Наказом в.о. Голови Нацкомфінпослуг від 23.01.2015 № 1 затверджено
План - графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних
актів у 2015 році, відповідно до якого проведено відстеження результативності
79 регуляторних актів (базове, повторне та періодичне відстеження).
Також наказом Голови Нацкомфінпослуг від 14.12.2015 № 329
затверджено План - графік здійснення заходів з відстеження результативності
регуляторних актів у 2016 році. Звіти про відстеження результативності
регуляторних актів надсилаються до Державної регуляторної служби України
та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.
На вимогу статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» Нацкомфінпослуг у 2015 році у
своїй діяльності керувалась Планом регуляторної діяльності Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
на 2015 рік, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.02.2015
№ 6. Зазначений План регуляторної діяльності оприлюднений на офіційному
веб-сайті Нацкомфінпослуг.
Усі заходи, які здійснює Нацкомфінпослуг, спрямовані на забезпечення
належного виконання Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», вдосконалення нормативної бази
та підходів у державному нагляді для підтримання позитивної динаміки та
забезпечення розвитку ринків фінансових послуг.

