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Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України
Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва

Щодо проекту розпорядження
Держфінпослуг «Про затвердження Змін
до Ліцензійних умов провадження діяльності
кредитних спілок з надання фінансових послуг»

21.09.2010 Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України оприлюднено проект розпорядження «Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових
послуг» (далі – Проект розпорядження).
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок в цілому підтримує запропонований
розробником Проект розпорядження.
При цьому, просимо звернути увагу на наступне.
Статтею 38 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» встановлено, що у разі прийняття позитивного рішення
про видачу ліцензії Уповноважений орган повинен оформити ліцензію не пізніше ніж
за п'ять робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати
за видачу ліцензії.
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому
повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що
підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Уповноваженого
органу для отримання оформленої ліцензії, Уповноважений орган має право
скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої
ліцензії недійсною.
Розміри плати за видачу певних видів ліцензій встановлено розпорядженням
Держфінпослуг від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій».
Оскільки, відповідно до Проекту розпорядження змінюються назви ліцензій,
виникає необхідність одночасного внесення відповідних змін у розпорядження від
29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій» (порівняльна таблиця
з відповідними змінами – додається).
Окрім того, в Проекті розпорядження необхідно передбачити, що днем вступу в
дію його положень що передбачають зміни у назві ліцензії, а саме пункту 1.1,
підпункту 1.2.3 пункту 1.2, підпункту 3.1.2 пункту 3.1, є день набрання чинності

відповідними змінами до розпорядження Держфінпослуг від 29.12.2003 № 188 «Про
встановлення плати за видачу ліцензій».
Інакше, у майбутньому може виникнути ситуація неможливості отримання
кредитними спілками нових ліцензій, оскільки плату за видачу таких ліцензій буде
законодавчо не встановлено.
До того ж, пропонуємо розглянути нашу пропозицію щодо введення
безстрокових ліцензій. У зв’язку з цим пункт 1.6 Ліцензійних умов викласти в такій
редакції: «1.6. Строк дії ліцензії - три роки, а при повторній видачі ліцензія є
безстроковою».
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