ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
13.12.2018 № 2178

ПЛАН
роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2019 рік
(зі змінами, внесеними розпорядженнями Нацкомфінпослуг від 20.12.2018 № 2236, від 27.12.2018 № 2292, від 24.01.2019 № 106, від 31.01.2019 № 142,
від 21.02.2019 № 234, від 14.03.2019 № 366, від 28.03.2019 № 476, від 11.04.2019 № 575, від 25.04.2019 № 755, від 14.05.2019 № 816, від 30.05.2019 № 981,
від 27.06.2019 № 1240, від 23.07.2019 № 1388, від 15.08.2019 № 1554, від 29.08.2019 № 1609, від 17.09.2019 № 1772, від 21.10.2019 № 2045,
від 29.10.2019 № 2098, від 07.11.2019 № 2217)
Мета (місія) Нацкомфінпослуг – створення умов для ефективного та транспарентного функціонування ринків небанківських фінансових послуг,
зміцнення системної стабільності та посилення фінансової інклюзії на цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових
послуг, а також інтеграція у світовий фінансовий простір без загроз національним інтересам та економічній безпеці України
Виходячи із завдань, поставлених:
- Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
- Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;
- Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII;
- Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 03.04.2017 № 275;
- Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженою розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.06.2015
№ 1367, постановою Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 30.06.2015 № 931 (зі змінами);
з метою забезпечення виконання:
- Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських фінансових послуг на 2015-2020 роки, затвердженої розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499;
- Стратегічних цілей Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та шляхів їх досягнення до
2021 року, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.10.2018 № 1871.
Нацкомфінпослуг визначено такі стратегічні цілі, за якими будуть виконуватися завдання для розв’язання системних проблем на ринку
небанківських фінансових послуг та створення умов для їх ефективного функціонування:
Стратегічна ціль 1. Створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків небанківських фінансових послуг.
Стратегічна ціль 2. Наближення регуляторного середовища ринків небанківських фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання й
нагляду.
Стратегічна ціль 3. Удосконалення діяльності Регулятора та підвищення ефективності державного нагляду.
Стратегічна ціль 4. Підвищення рівня фінансової інклюзії та захисту інтересів споживачів небанківських фінансових послуг.

№
з/п

Вид та назва проекту регуляторного акта Ціль прийняття проекту регуляторного акта Відповідальні за виконання Строк підготовки
(мета, обґрунтування)
проекту
регуляторного
акта

Частина перша.
Діяльність з підготовки проектів регуляторних актів
Розділ І.

Протягом 2019 року

Глава 1. Розробка проектів нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
1.1.1. Про внесення змін до Порядку реєстрації З метою реалізації положень Закону України Департамент
державного в
тримісячний
договорів перестрахування та надання «Про валюту і валютні операції» та з метою регулювання та методології термін
з
дня
страховиками
(цедентами, приведення нормативно-правових актів у нагляду на ринках фінансових внесення змін до
перестрахувальниками)
інформації
про відповідність із законодавством, що регулює послуг
Положення
про
укладені договори перестрахування з діяльність із застосування іноземної валюти у Департамент
страхового застосування
страховиками
(перестраховиками) страховій діяльності
регулювання та нагляду
іноземної валюти в
нерезидентами та визнання таким, що
страховій
втратило
чинність,
розпорядження
діяльності,
Нацкомфінпослуг від 15 вересня 2015 року
затвердженого
№ 2200
постановою
Національного
банку України від
11.04.2000 № 135
1.1.2. Про внесення змін до деяких нормативно- З метою реалізації положень Закону України Департамент
державного в
тримісячний
правових актів з питань складання та «Про бухгалтерський облік та фінансову регулювання та методології термін
з
дня
подання звітності учасниками ринків звітність в Україні» та удосконалення порядку нагляду на ринках фінансових набрання чинності
фінансових послуг
подання фінансової звітності на основі послуг
наказом
таксономії фінансової звітності в єдиному
Міністерства
електронному форматі та відповідно до
фінансів
України
частини третьої статті 28 Закону України «Про
«Про затвердження
фінансові послуги та державне регулювання
Таксономії
ринків фінансових послуг»
фінансової
звітності»
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1.1.3. Про внесення змін до деяких нормативно- Ініціативне, з метою врегулювання проблемних Департамент
державного в місячний термін з
правових актів з питань обов’язкового питань обов’язкового страхування цивільно- регулювання та методології дня
подання
страхування
цивільно-правової правової відповідальності
нагляду на ринках фінансових МТСБУ
відповідальності
власників
наземних
послуг
транспортних засобів
1.1.4. Про затвердження змін до Положення про На виконання Закону України від 05.10.2017 № Департамент
державного в тримісячний термін
розкриття
фінансовими
установами 2164-VІІІ «Про внесення змін до Закону регулювання та методології з дня набрання
інформації
в
загальнодоступній України «Про бухгалтерський облік та нагляду на ринках фінансових чинності наказом
інформаційній базі даних про фінансові фінансову звітність
Міністерства
в
Україні» щодо послуг
установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) удосконалення деяких положень»
фінансів України
фінансових установ
*Наглядові самостійні
«Про затвердження
структурні підрозділи
Таксономії
фінансової звітності»
1.1.5. Про затвердження Змін до Положення про З метою створення правових основ для захистуДепартамент
державного протягом тижня з дня
розкриття
фінансовими
установами інтересів споживачів фінансових послуг
регулювання та методології набрання чинності
інформації
в
загальнодоступній
нагляду на ринках фінансових Змін до Порядку
складання та подання
інформаційній базі даних про фінансові
послуг
звітності кредитними
установи та на веб-сайтах (веб-сторінках)
спілками та
фінансових установ
об'єднаними
кредитними спілками
до Національної
комісії, що здійснює
державне
регулювання у сфері
ринків фінансових
послуг (викладення
Порядку в новій
редакції)
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1.1.6. Про затвердження Порядку здійснення На виконання підпункту 3.2 пункту 3, підпунктуДепартамент
державного Протягом трьох
Національною комісією, що здійснює 2 пункту 6 та пункту 7 Плану заходів, регулювання та методології
місяців після
державне регулювання у сфері ринків спрямованих на підвищення ефективностінагляду на ринках фінансових набрання чинності
фінансових
послуг,
контролю
за забезпечення виконання Національною комісією,послуг
нової редакції
дотриманням вимог законодавства з питань що здійснює державне регулювання у сфері
Закону України
запобігання
та
протидію
легалізації ринків фінансових послуг функцій суб’єкта
«Про запобігання та
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним державного
фінансового
моніторингу,
протидію легалізації
шляхом, фінансуванню тероризму та затверджених наказом Голови Нацкомфінпослуг
(відмиванню)
фінансуванню
розповсюдження
зброї від 31.01.2019 № 25-ОД (зі змінами)
доходів, одержаних
масового знищення суб’єктами первинного
злочинним шляхом,
фінансового моніторингу
фінансуванню
тероризму та
фінансуванню
розповсюдження
зброї масового
знищення»

Розділ ІІ. І квартал 2019 року
Глава 1. Розробка проектів нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
2.1.1. Про
затвердження
Положення
проІніціативне, з метою забезпечення стабільної Департамент
державного
обов’язкові фінансові нормативи та вимоги,діяльності фінансових установ, запобігання регулювання та методології
що обмежують ризики за операціями з можливим втратам капіталу та виконання нагляду на ринках фінансових
фінансовими активами фінансових установ,зобов’язань перед клієнтами та відповідно до послуг
що отримали ліцензію на здійсненнячастини третьої статті 28 Закону України «Про
господарської діяльності з надання гарантій фінансові послуги та державне регулювання
та поручительств
ринків фінансових послуг»
2.1.2. Про затвердження Методики визначення Відповідно до абзацу третього підпункту 141.1.3 Департамент
державного
нормативу витрат на виплати страховим пункту 141.1 статті 141 Податкового Кодексу регулювання та методології
посередникам
України
нагляду на ринках фінансових
послуг

січень

січень
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2.1.3. Про затвердження Змін до Положення проЗ
метою
приведення
Положення
про Департамент
державного
застосування Національною комісією, що застосування Національною комісією, що регулювання та методології
здійснює державне регулювання у сфері здійснює державне регулювання у сфері ринків нагляду на ринках фінансових
ринків фінансових послуг, заходів впливу фінансових послуг,
заходів
впливу за послуг
за порушення законодавства про фінансові порушення законодавства про фінансові
послуги
послуги,
затвердженого
розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 № 2319,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
18.12.2012 за № 2112/22424, у відповідність до
Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»
2.1.4. Про
затвердження
Положення
про З метою приведення у відповідність із Законом Департамент
державного
здійснення
фінансового
моніторингуУкраїни «Про запобігання та протидію регулювання та методології
суб’єктами
первинного
фінансового легалізації (відмиванню) доходів, одержаних нагляду на ринках фінансових
моніторингу, державне регулювання і злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та послуг
нагляд за діяльністю яких здійснює фінансуванню розповсюдження зброї масового Відділ
контролю
за
Національна комісія, що здійснює державне знищення»
дотриманням
суб'єктами
регулювання у сфері ринків фінансових
нагляду
законодавства
з
послуг
питань
фінансового
моніторингу
2.1.5. Про затвердження Змін до Положення про З метою удосконалення якості активів страхових Департамент
державного
обов’язкові
критерії
і
нормативи компаній
регулювання та методології
достатності капіталу та платоспроможності,
нагляду на ринках фінансових
ліквідності, прибутковості, якості активів та
послуг
ризиковості операцій страховика
Департамент
страхового
регулювання та нагляду
2.1.6. Про затвердження змін до Вимог до Ініціативне, з метою удосконалення процедури Департамент
державного
формату
передачі
даних
системи передачі системи персоніфікованого обліку регулювання та методології
персоніфікованого обліку недержавних учасників недержавних пенсійних фондів
нагляду на ринках фінансових
пенсійних
фондів,
затверджених
послуг
розпорядженням Державної комісії з
Управління регулювання та
регулювання ринків фінансових послуг
нагляду
за
установами
України від 18.01.2007 № 6662
накопичувального пенсійного

лютий

лютий

лютий

лютий

забезпечення та управителів
ФФБ та ФОН
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2.1.7. Про внесення змін до Положення про З метою вдосконалення порядку складання, Департамент
державного
порядок складання, формування та подання формування та подання адміністратором регулювання та методології
адміністратором недержавного пенсійного недержавного пенсійного фонду звітності з нагляду на ринках фінансових
фонду звітності з недержавного пенсійного недержавного пенсійного забезпечення, а також послуг
забезпечення
в частині обов’язкової умови подання такої
звітності в електронній формі з дотриманням Управління регулювання та
за
установами
вимог Законів України «Про електронні нагляду
документи та електронний документообіг», накопичувального пенсійного
забезпечення та управителів
«Про електронні довірчі послуги»
ФФБ та ФОН
2.1.8. Про затвердження Змін до МетодикиЗ метою встановлення єдиних підходів щодо Департамент
державного
формування страхових резервів за видами розрахунку страховиками, які здійснюютьрегулювання та методології
страхування, іншими, ніж, страхуваннястрахування, інше, ніж страхування життянагляду на ринках фінансових
життя, та визнання таким, що втратило страхових резервів
послуг
чинність, розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг
Департамент
страхового
України від 13 листопада 2003 року № 123
регулювання та нагляду
2.1.9. Про внесення змін до розпорядження З метою приведення у відповідність рішень Ради Департамент
державного
Національної
комісії,
що
здійснює національної безпеки і оборони України про регулювання та методології
державне регулювання у сфері ринків застосування
персональних
спеціальних нагляду на ринках фінансових
фінансових послуг, від 22 грудня 2015 рокуекономічних та інших обмежувальних заходів послуг
№ 3378
(санкцій), уведених в дію відповідними Указами
Президента України
Департамент
юридичного
забезпечення
Департамент розвитку ринків
фінансових послуг та
міжнародного співробітництва
2.1.10. Про затвердження Змін до деяких Ініціативне, з метою врегулюванню питаньДепартамент
державного
нормативно-правових
актів
щодо організації страхування сільськогосподарської регулювання та методології
страхування
майбутнього
врожаю продукції з державною підтримкою та нагляду на ринках фінансових
цукрового буряку з державною підтримкою впорядкуванню
системи
страхування послуг
від сільськогосподарських ризиків на весь сільськогосподарської продукції
період вирощування

лютий

лютий

березень

березень
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2.1.11. Про затвердження додаткових вимог до Ініціативне, з метою захисту прав споживачів при Департамент
державного
договорів про надання коштів у позику, в наданні коштів у позику
регулювання та методології
тому числі і на умовах фінансового кредиту
нагляду на ринках фінансових
послуг

березень

2.1.12. Про затвердження Порядку електронної З метою
впровадження та вдосконалення Департамент
державного
взаємодії Національної комісії, що здійснює інструментів
електронної
демократії
та регулювання та методології
державне регулювання у сфері ринків нормативно-правового
врегулювання нагляду на ринках фінансових
фінансових послуг, та учасників ринків електронної взаємодії між Нацкомфінпослуг та послуг
фінансових послуг
учасниками ринків небанківських фінансових Управління
ресурсного
послуг
забезпечення
та
інформаційних технологій

березень

Глава 2. Розробка проектів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України
2.2.1. Проект Закону України «Про внесення змін Ініціативне
з
метою
забезпечення Департамент
державного
до деяких законодавчих актів України щодо функціонування
системи
гарантування регулювання та методології
створення системи гарантування страхових страхових виплат за договорами страхування нагляду на ринках фінансових
виплат за договорами страхування життя»
життя
послуг

січень

2.2.2. Про внесення змін до Закону України «Про Ініціативне, з метою захисту прав споживачів приДепартамент
державного
споживче кредитування» щодо розширеннянаданні коштів у позику
регулювання та методології
переліку кредитних договорів на які
нагляду на ринках фінансових
поширюється дія Закону»
послуг

березень
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Розділ ІІІ. ІІ квартал 2019 року
Глава 1. Розробка проектів нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
3.1.1. Про затвердження Змін до Порядку надання Вдосконалення вимог Порядку надання Департамент
державного
звітності
фінансовими
компаніями, звітності фінансовими компаніями, довірчими регулювання та методології
довірчими
товариствами,
а
також товариствами, а також юридичними особами –нагляду на ринках фінансових
юридичними
особами
–
суб'єктами суб'єктами господарювання, які за своїм послуг
господарювання, які за своїм правовим правовим статусом не є фінансовими
статусом не є фінансовими установами, але установами, але мають визначену законами та Управління регулювання та
мають визначену законами та нормативно-нормативно-правовими актами Держфінпослуг нагляду
за
установами
правовими актами Держфінпослуг або або Нацкомфінпослуг можливість надавати накопичувального пенсійного
Нацкомфінпослуг
можливість
надавати послуги з фінансового лізингу (без змін форм забезпечення та управителів
послуги з фінансового лізингу
звітності)
ФФБ та ФОН

квітень

3.1.2. Про внесення змін до Положення про З
метою
удосконалення
регулюванняДепартамент
державного
обов’язкові критерії та фінансові нормативи, фінансових компаній – управителів прирегулювання та методології
а також вимоги, що обмежують ризики в здійсненні діяльності із залучення коштівнагляду на ринках фінансових
діяльності
фінансових
компаній
– установників
управління
майном
дляпослуг
управителів при здійсненні діяльності із фінансування об’єктів будівництва та/абоУправління регулювання та
залучення коштів установників управління здійснення операцій з нерухомістю
нагляду
за
установами
майном
для
фінансування
об’єктів
накопичувального пенсійного
будівництва та/або здійснення операцій з
забезпечення та управителів
нерухомістю
ФФБ та ФОН

травень

3.1.3. Про визнання таким, що втратило чинність,Ініціативне, з метою приведення нормативно-Департамент
державного
розпорядження Національної комісії, щоправової бази у відповідність до Кодексурегулювання та методології
здійснює державне регулювання у
сферіУкраїни з процедур банкрутства
нагляду на ринках фінансових
ринків фінансових послуг
від
послуг
04 лютого 2014 року № 292

травень

3.1.4. Про затвердження Вимог до стрес-тестування З
метою
вдосконалення
системи Департамент
державного
за
ключовими
ризиками
діяльності пруденційного нагляду, встановлення вимог, регулювання та методології
страховика та розкриття інформації щодо що обмежують ризики за операціями з нагляду на ринках фінансових
результатів його проведення та внесення фінансовими
активами,
запобігання послуг
зміни до Порядку складання звітних даних неплатоспроможності,
забезпечення Департамент
страхового
страховиків
фінансової стійкості страховиків та захисту регулювання та нагляду
інтересів страхувальників

червень
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3.1.5. Про затвердження уніфікованої форми Акта, З метою приведення
у відповідність
ізДепартамент
державного
складеного за результатами проведення Методикою розроблення уніфікованих формрегулювання та методології
планового (позапланового) заходу державного актів, що складаються за результатами нагляду на ринках фінансових
нагляду (контролю) щодо дотримання проведення планових (позапланових) заходівпослуг
суб’єктом
господарювання
вимог державного нагляду (контролю), затвердженої
законодавства
у
сфері
провадження постановою Кабінету Міністрів України відДепартамент регулювання та
господарської
діяльності
із
збирання, 10.05.2018 № 342 та Критеріїв, за якими нагляду
за
кредитними
оброблення,
зберігання,
захисту, оцінюється ступінь ризику від провадження установами
використання інформації, яка складає господарської
діяльності
із
збирання,
кредитну історію
оброблення, зберігання, захисту, використання
інформації, яка складає кредитну історію, та
визначається
періодичність
проведення
планових
заходів
державного
нагляду
(контролю) Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України
від 22.05.2019 № 422

червень

Глава 2. Розробка проектів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України
3.2.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України З
метою
удосконалення
«Про визнання такою, що втратила чинність регулювання страхової діяльності
постанови Кабінету Міністрів України від 18
грудня 1996 року № 1523»

державного Департамент
державного
регулювання та методології
нагляду на ринках фінансових
послуг

травень

Розділ ІV. ІІІ квартал 2019 року
Глава 1. Розробка проектів нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
4.1.1. Про затвердження вимог до інформації, що Відповідно до частини шостої статті 14 ЗаконуДепартамент
державного
стосується обов’язкового аудиту або огляду України «Про аудит фінансової звітності та регулювання та методології
проміжної фінансової інформації, та вимог до аудиторську діяльність»
нагляду на ринку фінансових
додаткових звітів
суб'єктів аудиторської
послуг
діяльності,
які
подаються
до
Нацкомфінпослуг

липень
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4.1.2. Про внесення змін до Порядку застосування З метою приведення у відповідність із ЗакономДепартамент
державного
підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 України «Про обов'язкове страхування цивільно-регулювання та методології
статті 165 розділу IV Податкового кодексуправової відповідальності власників наземних нагляду на ринках фінансових
України щодо страхових виплат, страхових транспортних засобів»
послуг
відшкодувань, викупних сум та пенсійних
виплат, отримуваних платником податку за
договорами
страхування,
недержавного
пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та
довірчого управління
4.1.3. Про затвердження Змін до уніфікованої Ініціативне
з
метою
удосконалення Департамент
державного
форми Акта, складеного за результатами уніфікованої форми Акта, складеного за регулювання та методології
проведення
планового
(позапланового) результатами
проведення
планового нагляду на ринках фінансових
заходу державного нагляду (контролю) щодо (позапланового) заходу державного нагляду послуг
дотримання суб’єктом господарювання вимог (контролю) щодо дотримання суб’єктом Сектор
консолідованого
законодавства
у
сфері
господарської господарювання вимог законодавства у сфері нагляду
діяльності з надання фінансових послуг (крім господарської діяльності з надання фінансових
юридичного
професійної діяльності на ринку цінних послуг (крім професійної діяльності на ринку Департамент
паперів), які ліцензуються
цінних паперів), які ліцензуються та забезпечення
приведення у відповідність до постанови *
Наглядові
самостійні
Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 структурні підрозділи
року № 427 «Про внесення змін до
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних
паперів)»

серпень

серпень
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4.1.4. Про внесення змін до деяких нормативно-Ініціативне з метою узгодження положень Департамент
державного
правових актів Державної комісії з Професійних вимог до керівників та головних регулювання та методології
регулювання ринків фінансових послуг бухгалтерів фінансових установ, затверджені нагляду на ринках фінансових
України
розпорядженням
Державної
комісії
з послуг
регулювання ринків фінансових послуг
України від 13 липня 2004 року № 1590,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції
України 02 серпня 2004 року за № 955/9554 та
Положення про Державний реєстр фінансових
установ,
затвердженого
розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових
послуг
України
від 28 серпня 2003 року № 41, зареєстрованого
в
Міністерстві
юстиції
України
11 вересня 2003 року за № 797/8118
4.1.5. Про внесення зміни до розпорядження Ініціативне
з
метою
приведення Департамент
державного
Національної комісії, що здійснює державне розпорядження
Національної комісії, що регулювання та методології
регулювання у сфері ринків фінансових здійснює державне регулювання у сфері нагляду на ринках фінансових
послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 «Про ринків фінансових послуг,
від 06 лютого послуг
віднесення операцій з фінансовими активами 2014 № 352 «Про віднесення операцій з
до фінансових послуг та внесення змін до фінансовими активами до фінансових послуг
розпорядження
Державної
комісії
з та внесення змін до розпорядження Державної
регулювання ринків фінансових послуг комісії з регулювання ринків фінансових
України від 03 квітня 2009 року № 231»
послуг України від 03 квітня 2009 року
№231», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції
України
03
березня
2014
за № 342/25119, у відповідність до положень
Закону України «Про інститути спільного
інвестування»
4.1.6. Про затвердження Змін до Порядку З метою вдосконалення порядку погодження Департамент
державного
погодження набуття або збільшення істотної довіреної особи, якій передається право брати регулювання та методології
участі у фінансовій установі
участь у голосуванні, та вимог до фінансового нагляду на ринках фінансових
стану юридичної та фізичної особи, яка подає послуг
заяву та відповідні документи для отримання Департамент
юридичного
нею погодження набуття або збільшення
забезпечення
істотної участі у фінансовій установі

серпень

серпень

вересень
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4.1.7. Про
затвердження
Змін
до
деяких З метою врегулювання питання подання Департамент
державного
нормативно-правових актів Державної комісії документів на отримання адміністративних регулювання та методології
з регулювання ринків фінансових послуг послуг в електронному вигляді за допомогою нагляду на ринках фінансових
України
порталу електронних сервісів юридичних осіб, послуг
фізичних осіб-підприємців та громадських Департамент
юридичного
формувань
забезпечення

вересень

Розділ V. ІV квартал 2019 року
Глава 1. Розробка проектів законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України
5.1.1. Проект Закону України «Про систему З метою імплементації Директиви 2014/19/ЄС Департамент
державного
гарантування вкладів фізичних осіб»
(замінює Директиву 94/19/ЄС з
03 липня регулювання та методології
2019 р.)
нагляду на ринках фінансових
послуг
Департамент регулювання та
нагляду
за
кредитними
установами
5.1.2. Проект Закону України «Про дистриб’юцію уЗ метою імплементації Директиви 2016/97/ЄС Департамент
державного
сфері страхування»
Європейського Парламенту та Ради від регулювання та методології
20.01.2016 про реалізацію страхових продуктів нагляду на ринках фінансових
послуг
Департамент
страхового
регулювання та нагляду
5.1.3. Проект постанови Кабінету Міністрів На виконання пункту 9.2 Плану заходів щодо Управління розвитку ринків
України
«Про
внесення
змін усунення виявлених порушень і недоліків та фінансових послуг та
до Порядку участі центральних органів виконання рекомендацій, викладених у міжнародного співробітництва
виконавчої влади у діяльності міжнародних рішенні Рахункової палати про результати Департамент
державного
організацій, членом яких є Україна»
аудиту ефективності використання коштів регулювання та методології
державного
бюджету
на
виконання нагляду на ринках фінансових
повноважень Національною комісією, що послуг
здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 28.08.2018
№ 22-3, затвердженого наказом Голови
Нацкомфінпослуг від 25.10.2018 № 306-ОД

жовтень

грудень

грудень
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Глава 2. Розробка проектів нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
5.2.1. Про внесення змін до Характеристики та З метою приведення
класифікаційних ознак видів добровільного законодавством
страхування

у відповідність

із Департамент
державного
регулювання та методології
нагляду на ринках фінансових
послуг
5.2.2. Про визнання таким, що втратило чинність, З метою приведення у відповідність до пункту Департамент
державного
розпорядження Національної комісії, що 3 розділу І Закону України «Про внесення змін регулювання та методології
здійснює державне регулювання у сфері до
деяких
законів
України
щодо нагляду на ринках фінансових
ринків фінансових послуг,
вдосконалення
процедури
проведення послуг
від 19 вересня 2017 року № 3783
фінансової реструктуризації»

листопад

листопад

Розділ VІ. Перелік проектів нормативно-правових актів, розроблених Нацкомфінпослуг у 2018 році,
робота за якими продовжується у 2019 році
6.1.

6.2.

Про затвердження Переліку відомостей про З метою виконання абзацу сімдесят другого Департамент
державного
червень 2018
стан індивідуального пенсійного рахунку підпункту 8 пункту 19 розділу І Законурегулювання та методології (розпорядження
застрахованої
особи
в
недержавному України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII нагляду на ринках фінансових від 07.06.2018 № 849)
пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня «Про внесення змін до деяких законодавчих послуг
системи пенсійного забезпечення, які є актів України щодо підвищення пенсій»
складовою
персональної
електронної
облікової картки застрахованої особи, та
Порядку обміну інформацією між Пенсійним
фондом
України
і
адміністраторами
недержавних пенсійних фондів – суб'єктів
другого
рівня
системи
пенсійного
забезпечення
Про затвердження Положення про відомчі З метою вдосконалення порядку встановлення Департамент
державного
червень 2018
заохочувальні відзнаки Національної комісії, та використання відомчих заохочувальних регулювання та методології
(розпорядження
що здійснює державне регулювання у сфері відзнак
нагляду на ринках фінансових від 21.06.2018 № 1027)
ринків фінансових послуг
послуг

13

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Про затвердження Змін до Положення про Ініціативне, з метою вдосконалення діяльності Департамент
державного
липень 2018
провадження діяльності з адміністрування адміністраторів
недержавних
пенсійних регулювання та методології
(розпорядження
недержавного пенсійного фонду
фондів щодо ведення персоніфікованого нагляду на ринках фінансових від 19.07.2018 № 1281)
обліку учасників недержавних пенсійних послуг
фондів
Управління регулювання та
нагляду
за
установами
накопичувального пенсійного
забезпечення та управителів
ФФБ та ФОН
Про затвердження Порядку ведення Єдиного З метою нормативно правового врегулювання Департамент
державного
вересень 2018
реєстру бюро кредитних історій
порядку ведення Єдиного реєстру бюро регулювання та методології
(розпорядження
кредитних історій та порядку погодження нагляду на ринках фінансових від 27.09.2018 № 1699)
Положення бюро кредитних історій про послуг
правила формування і ведення кредитних
історій
Про
затвердження
Змін
до
деяких Ініціативне, з метою врегулюванню питань Департамент
державного листопад 2018
нормативно-правових
актів
щодо організації страхування сільськогосподарської регулювання та методології
(розпорядження
страхування майбутнього врожаю сої з продукції з державною підтримкою та нагляду на ринках фінансових від 27.11.2018 № 2044)
державною
підтримкою
від впорядкуванню
системи
страхування послуг
сільськогосподарських ризиків на весь період сільськогосподарської продукції
вирощування
Про затвердження Змін до Положення про З метою нормативно-правового регулювання Департамент
державного
грудень 2018
Державний реєстр фінансових установ
обліку в Державному реєстрі фінансових регулювання та методології
(розпорядження
установ суб’єктів господарювання, які не нагляду на ринках фінансових від 20.12.2018 № 2231)
мають
ліцензії
Нацкомфінпослуг,
але послуг
отримали ліцензії Національного банку
України і здійснюють відповідні валютні
операції; розташовані в АР Крим; фактично не
провадять діяльність на ринку фінансових
послуг
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