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1. Утримання низького рівня інфляції
1.1 Затвердження
1.1.1
найважливіших
пріоритетів роботи
НБУ забезпечення
низького рівня
інфляції й
підтримання
стабільності
1.1.2
фінансової системи

1.2

1.3

Поступове
підвищення дієвості
використання
процентної ставки як
основного
інструменту
монетарної політики
та гнучке управління
обмінним курсом
національної валюти
Посилення
координації НБУ й
Кабінету Міністрів
України щодо
вирішення завдань
підтримання цінової
стабільності

1.2.1

1.3.1

Відповідальні за
виконання
заходів

Заходи

Кінцевий продукт

Розробка проекту Закону
України «Про внесення
змін до деяких
законодавчих актів
України щодо діяльності
Національного банку
України»
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Виконання положень
Основних засад
грошово-кредитної
політики в частині
забезпечення гнучкості
обмінного курсу гривні
та підвищення дієвості
процентної політики

Проект Закону України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
діяльності
Національного банку
України»
Прийнятий Закон

Голова
Національного
банку України

Узгодження офіційного
курсу гривні з її
ринковими
котируваннями

Голова
Національного
банку України

Підготовка Спільного
Плану Кабінету
Міністрів України та
Національного банку
України щодо переходу
до режиму, що базується
на ціновій стабільності

Спільний План
Кабінету Міністрів
України та
Національного банку
України щодо переходу
до режиму, що
базується на ціновій

Міністр
економічного
розвитку і
торгівлі

Відомства, з якими
необхідно провести
процедуру погодження

Термін виконання
Початок
Кінцевий термін
виконання
виконання
15.06.2010

Голова
Національного
банку України

01.07.2010

до прийняття
закону

НБУ, зацікавлені
органи виконавчої
влади

постійно

постійно

15.06.2010

01.10.2010

1.3.2

Підписання Спільного
Плану

1.3.3

Визначення
середньострокових
складових орієнтирів
інфляції (базова та
небазова, включаючи
адміністративну
складову) та індексу
споживчих цін у цілому
шляхом проведення
нарад та консультацій
між Національним
банком та Кабінетом
Міністрів у рамках
підготовки прогнозних і
програмних документів

стабільності
Спільний План

Обговорення та
узгодження
інфляційних орієнтирів
під час консультацій
між НБУ та КМУ у
рамках підготовки
прогнозних і
програмних документів
Надання Мінфіну,
Мінсоцполітики, іншим
центральним органам
виконавчої влади,
Національному банку
сценарних умов
функціонування
економіки на
наступний рік та два
подальші роки
Подання звіту за
попередній рік,
попередніх орієнтовних
прогнозних
макропоказників, у
тому числі
номінального та
реального обсягу
валового внутрішнього
продукту, індексів
споживчих цін та цін
виробників (із
зазначенням офіційного
обмінного курсу гривні
у середньому за рік та
на кінець року, який
закладається у
розрахунки попередніх

Міністр
економічного
розвитку і
торгівлі
Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі України

Кабінет Міністрів
України, Національний
банк України

01.10.2010

10.10.2010

Національний банк
України, Міністерство
фінансів України

Постійно

Постійно

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі України

Мінфін,
Мінсоцполітики, інші
центральні органи
виконавчої влади,
Національний банк

до 20 лютого

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі України

Мінфін,
Мінсоцполітики,
Національний банк

до 1 березня

1.3.4

Оприлюднення:
1) прогнозних орієнтирів
інфляції та принципів
проведення політики з їх
досягнення до моменту
переходу до режиму, що
базується на ціновій
стабільності;

орієнтовних
прогнозних показників)
на поточний, наступний
та два подальші роки
Погодження проекту
прогнозу економічного
і соціального розвитку
України на
короткостроковий
період та основних
макропоказників
економічного і
соціального розвитку
України на два роки,
що настають за
прогнозним
Подання КМУ проекту
прогнозу економічного
і соціального розвитку
України на
короткостроковий
період та основних
макропоказників
економічного і
соціального розвитку
України на два роки,
що настають за
прогнозним
Пояснювальна записка
до прогнозу
економічного і
соціального розвитку
України на
короткостроковий
період та основних
макропоказників
економічного і
соціального розвитку
України на два роки,
що настають за
прогнозним

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі України

міністерства, інші
центральні органи
виконавчої влади,
Національний банк

18 травня

до 25 травня

Міністерство
економічного
розвитку і
торгівлі України

до 1 червня

Міністр
економічного
розвитку і
торгівлі України

у тижневий
строк після
схвалення
Кабінетом
Міністрів
України

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.4

Підвищення політичої
незалежності НБУ
разом з посиленням

1.4.1

Макроекономічний
огляд

Голова
Національного
банку України

2) цілей щодо рівня
інфляції та принципів
проведення політики з їх
досягнення як у
коротко-, так і в
середньостроковому
періоді, регулярне
інформування
громадськості в умовах
режиму, що базується на
ціновій стабільності
Розроблення проекту
Стратегії розвитку
фінансового сектора
України до 2015 року

Угода про цілі щодо
рівня інфляції та
принципи проведення
політики з їх
досягнення у короткота середньостроковому
періодах
Інфляційний звіт

Голова
Національного
банку України

Проект Стратегії
розвитку фінансового
сектора України до
2015 року

Узгодження проекту
розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про
схвалення Стратегії
розвитку фінансового
сектора України до 2015
року» та внесення до
Кабінету Міністрів
України
Розгляд та затвердження
проекту розпорядження
Кабінету Міністрів
України «Про схвалення
Стратегії розвитку
фінансового сектора
України до 2015 року»
Розробка проекту Закону
України «Про внесення
змін до деяких

Узгоджений проект
розпорядження

Робоча група
(Мінекономрозви
тку,
Мінфін,НБУ,
Держфінпослуг,
ДКЦПФР,
Мін'юст)
Робоча група
(Мінекономрозви
тку,
Мінфін,НБУ,
Держфінпослуг,
ДКЦПФР,
Мін'юст)

Рішення Кабінету
Міністрів України

Проект Закону України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих

Щокварталу

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України,
Міністерство фінансів
України

Голова
Національного
банку України

Робоча група
(Мінекономрозви
тку,
Мінфін,НБУ,
Держфінпослуг,
ДКЦПФР,
Мін'юст)
Голова
Національного
банку України

25 числа
останнього
місяця
кварталу

Після проголошення переходу до
режиму, що базується на ціновій
стабільності

Після проголошення переходу до
режиму, що базується на ціновій
стабільності

Секретаріат Кабінету
Міністрів України

01.02.2012

01.06.2012

01.06.2012

01.08.2012

01.08.2012

15.09.2012

15.06.2010

01.07.2010

підзвітності й
прозорості його
діяльності,
поліпшення
корпоративного
управління НБУ

законодавчих актів
актів України щодо
України щодо діяльності діяльності
Національного банку
Національного банку
України»
України»
1.4.2
Супроводження
Прийнятий Закон
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
2. Підвищення стабільності та рівня капіталізації фінансової системи
2.1 Завершення
2.1.1
Подання у разі потреби
Пропозиції
рекапіталізації за
Експертно-аналітичній
рахунок державних
раді з питань участі
коштів, реорганізації
держави у капіталізації
або закриття банків,
банків пропозицій щодо
що втратили
капіталізації та/або
платоспроможність
докапіталізації банків за
під час кризи
рахунок державних
коштів
2.1.2
Постійний аналіз
Постанови Правління
діяльності банків і, у разі НБУ по відповідних
наявності підстав,
банках
прийняття рішення щодо
відкликання ліцензії у
банків, що втратили
платоспроможність під
час кризи
2.2 Розроблення і
2.2.1
Проведення процедури
Договір на надання
реалізація державної
закупівлі послуг
послуг фінансового та
стратегії стосовно
фінансового радника,
юридичного радника
державних
який залучатиметься до
фінансових установ і
розроблення і реалізації
банків, у яких
стратегії приватизації
держава набула
банків, у капіталізації
істотної участі в
яких взяла участь
результаті
держава
рекапіталізації
2.2.2
Розроблення фінансовим Проект стратегії
радником з питань
приватизації банків, у
реструктуризації та
капіталізації яких взяла
рекапіталізації
участь держава
банківського сектору
України стратегії

Голова
Національного
банку України

до прийняття
закону

Голова
Національного
банку України,
Міністр фінансів

Протягом 2011
року

Голова
Національного
банку України

Постійно

01.01.2011

Міністр фінансів

01.09.2011

Міністр фінансів

Відповідно до
строків
визначених у
договорі з
фінансовим
радником

2.3

Підвищення вимог до
мінімального розміру
статутного капіталу
фінансових установ

2.3.1

2.3.2

2.4

Доопрацювання
законодавства для
полегшення процесу
злиття банків

Закон України "Про
внесення змін до
деяких законів України
(щодо регулювання
діяльності банків)"

Голова
Національного
банку України

до прийняття
закону

Прийнятий Закон

Голова ДКЦПФР

До прийняття
закону

Запит до банків,
опрацювання
відповідей та
визначення проблемних
питань
Результати
аудиторських перевірок
банків
Рішення Комісії НБУ з
питань нагляду та
регулювання діяльності
банків

Голова
Національного
банку України

01.08.2010

01.09.2010

Виявлення банків,
2.5.1
Виявлення
Голова
01.01.2010
недокапіталізованих
недокапіталізованих
Національного
відповідно до
банків
банку України
діагностичного
2.5.2
Затвердження програм
Голова
01.06.2010
обстеження якості
капіталізації банків
Національного
кредитного портфеля,
банку України
здійсненого НБУ,
складення й
2.5.3
Контроль за виконанням
Голова
01.07.2010
доведення до банків
банками програм
Національного
відповідних планів
докапіталізації
банку України
докапіталізації.
3. Збільшення обсягу надання фінансових послуг, відновлення кредитування економіки з одночасним зниженням рівня ризиків фінансової системи
3.1 Удосконалення
3.1.1
Розробка проекту Закону проект закону України
Голова НБУ,
01.06.2010
нормативного
України щодо
щодо захисту прав
Держфінпослуг,
врегулювання щодо
врегулювання питання
кредиторів
Мін'юст, інші
забезпечення
забезпечення виконання
заінтересовані
виконання зобов'язань
зобов'язань
державні органи
позичальників за
позичальників за

01.06.2010

2.5

2.4.1

приватизації банків, у
капіталізації яких узяла
участь держава
Супроводження
законопроекту №0884
«Про внесення змін до
деяких законів України
(щодо регулювання
діяльності банків)»
Супроводження
законопроекту № 2540
від 22.05.2008р «Про
внесення змін до деяких
законів України щодо
підвищення вимог до
статутного капіталу
професійних учасників
фондового ринку»
Виявлення проблемних
питань у процесі злиття
банків

01.07.2010

01.01.2011

01.08.2010

кредитними
договорами з метою
підвищення захисту
прав кредитора та
вкладників банків

3.1.2

3.1.3

3.2

Забезпечення
повноцінного
функціонування бюро
кредитних історій

3.2.1

кредитними договорами
з метою підвищення
захисту прав кредитора
та вкладників банків
Супроводження
законопроекту про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України щодо
врегулювання правових
відносин між
кредиторами та
споживачами
фінансових послуг
(зареєстровано
10.11.2010 за № 7351)
Розроблення (у разі
необхідності) проектів
нормативно-правових
актів щодо
імплементації норм
Закону України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України щодо
врегулювання правових
відносин між
кредиторами та
споживачами
фінансових послуг»
Створити робочу групу з
розробки проекту закону
«Про внесення змін до
деяких Законів України
(щодо вдосконалення
законодавства щодо
функціонування
агентств/бюро
кредитних історій та
обміну інформацією між
ними, фінансовими

Прийнятий Закон

Голова
Національного
банку України

до прийняття
закону

Внесені зміни

Голова
Національного
банку України
Міністр юстиції

За потреби

Розпорядження про
створеня робочої групи

Голова
Національного
банку України

Держфінпослуг,
Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст

15.05.2012

01.06.2012

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3

Створення нових
інструментів
зниження валютних
ризиків, у тому числі
за участю НБУ

3.3.1

3.3.2

установами та
державними органами)»
Розробка Концепції
законопропроекту

Концепція
законопроекту

Голова
Національного
банку України
Голова
Національного
банку України

робоча група

01.06.2012

01.09.2012

Держфінпослуг,
Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст

01.09.2012

01.10.2012

Текст законопроекту

Голова
Національного
банку України

Держфінпослуг,
Мінфін, Мінекономіки,
Мін'юст

01.10.2012

30.11.2012

Внесений до ВР
законопроект

Голова
Національного
банку України

Напрацювання
відповідних матеріалів
в рамках функцій та
повноважень
державних органів

Голова
ДКЦПФР,
Голова
Держфінпослуг,
Голова НБУ,
Міністр
економічного
розвитку і
торгівлі та інші
зацікавлені
центральні
органи
виконавчої влади
Голова
Національного
банку України

Узгодити Концепцію
законопроекту з
основними
заінтересованими
сторонами, внести зміни
до Концепції
Підготовка та
узгодження
законопроекту на основі
Концепції
Подання законопроекту
до Верховної Ради
України та його
супроводження
Опрацювання
міжнародного досвіду
використання
інструментів зниження
валютних ризиків, ролі
центральних органів
державної влади в
регулюванні цієї сфери
та засобів, що ними
використовуються

Узгоджена Концепція

Поступове
запровадження
валютних деривативів на
міжбанківському
валютному ринку
України з урахуванням
ступеня розвитку
законодавчого поля,
стану розвитку

Нормативно-правові
акти з відповідних
питань

до прийняття
закону

Мінюст

01.08.2010

за потреби

01.01.2011

за потреби

3.4

Підвищення вимог до
розкриття
обов'язкової
інформації
учасниками
фінансового ринку, у
тому числі інформації
про кінцевих
власників фінансових
установ

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

економічного
середовища в державі, а
також необхідності
забезпечення
врівноваженого стану на
валютному ринку
Супроводження
законопроекту № 0884
«Про внесення змін до
деяких законів України
(щодо регулювання
діяльності банків)»
Внесення змін до
нормативно-правових
актів Національного
банку України щодо
впровадження норм
Закону України від 15
лютого 2011 року №
3024-VІ «Про внесення
змін до деяких законів
України (щодо
регулювання діяльності
банків)»
Погодити законопроект
про внесення змін до
деяких законів України
щодо регулювання
ринків фінансових
послуг
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
до Верховної Ради
України
Супроводження
законопроекту «Про
внесення змін до деяких
законів України щодо

Прийнятий Закон

Голова
Національного
банку України

Постанова Правління
НБУ

Голова
Національного
банку України

Погоджений
законопроект

Голова
Держфінпослуг

04.06.2010

06.09.2010

Затверджений КМУ
законопроект

Голова
Держфінпослуг

06.09.2010

06.10.2010

Внесений до ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України
Голова
Держфінпослуг

07.10.2010

26.10.2010

Прийнятий Закон

до прийняття
закону

Міністерство юстиції
України

Протягом
півроку після
прийняття
закону

до прийняття
Закону

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.4.11

регулювання ринків
фінансових послуг»
(№ 7511 від 23.12.2010)
у комітетах Верховної
Ради України
Узгодження проекту
Закону України «Про
внесення змін до законів
України «Про
господарські
товариства» та «Про
цінні папери та
фондовий ринок" щодо
розкриття інформації на
фондовому ринку» з
Державним комітетом
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження проекту
Закону України «Про
внесення змін до законів
України «Про
господарські
товариства» та «Про
цінні папери та
фондовий ринок» щодо
розкриття інформації на
фондовому ринку» у
Верховній Раді України

Узгоджений проект
Закону України "Про
внесення змін до
законів України "Про
господарські
товариства" та "Про
цінні папери та
фондовий ринок" щодо
розкриття інформації
на фондовому ринку"

Голова ДКЦПФР

Внесений до КМУ
законопроект

Держкомпідприємництв
о

15.06.2010

15.07.2010

Голова ДКЦПФР

15.07.2010

15.09.2010

Схвалений КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

15.09.2010

15.10.2010

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

15.10.2010

31.11.2010

Прийнятий Закон

Голова ДКЦПФР

до прийняття
Закону

3.4.12

3.4.13
3.4.14

3.4.15

3.4.16

3.4.17

3.4.18

3.4.19

3.4.20

(зареєстровано
09.09.2010 за №7106)
Створення робочої
групи з розробки
проекту Закону України
«Про внесення змін до
деяких Законів України
щодо контролю
Державною комісією з
цінних паперів та
фондового ринку за
особами з істотною
участю»
Розробка тексту
законопроекту
Розгляд законопроекту
на засіданні Комісії та
його схвалення
Оприлюднення
законопроекту на Вебсайті Комісії
Узгодження
законопроекту з
міністерствами і
відомствами
Узгодження
законопроекту з
Міністерством юстиції
України
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної

Наказ про створення
робочої групи з
розробки проекту
Закону України «Про
внесення змін до
деяких Законів України
щодо контролю
Державною комісією з
цінних паперів та
фондового ринку за
особами з істотною
участю»
Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.03.2011

01.04.2011

Голова ДКЦПФР

01.04.2011

01.06.2011

Схвалений Комісією
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.06.2011

01.07.2011

Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.07.2011

01.08.2011

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.08.2011

01.09.2011

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.09.2011

01.10.2011

Внесений до КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.10.2011

01.11.2011

Схвалений КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.11.2011

01.12.2011

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.12.2011

30.12.2011

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі, Мінфін,
Держкомпідприємництв
о
Мін"юст

3.4.21
3.5

Запровадження
міжнародних
стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) для
всіх фінансових
установ

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

3.5.6

3.6

Удосконалення
системи гарантування
внесків населення.

3.6.1

Ради України
Супроводження
законопроекту
Створити робочу групу
щодо розробки закону
«Про внесення змін до
Закону України «Про
бухгалтерський облік та
фінансову звітність в
Україні»
Узгодження
законопроекту з
міністерствами і
відомствами
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження проекту
Закону України про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України з питань
бухгалтерського обліку
(реєстр. № 8194) у
комітетах ВРУ
Розробка проекту
Концепції реформування
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб та
впровадження нового
механізму роботи з
проблемними банками
та її погодження з НБУ

Прийнятий закон

Голова ДКЦПФР
05.05.2010

до прийняття
Закону
12.05.2010

Проведено перше
засідання робочої групи

Міністр фінансів

Узгоджений
законопроект

Міністр фінансів

31.12.2010

15.02.2011

Внесений до КМУ
законопроект

Міністр фінансів

15.02.2011

28.02.2011

Схвалений КМУ
законопроект

Міністр фінансів

28.02.2011

10.03.2011

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

10.03.2011

20.03.2011

Прийнятий Закон

Міністр фінансів

Концепція
реформування Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб та
впровадження нового
механізму роботи з
проблемними банками,
затверджена

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

Мінекономіки, НБУ,
ДКЦПФР,
Держфінпослуг, ДКСУ,
Мін'юст

до прийняття
закону

НБУ

01.04.2010

30.06.2010

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Підготовка
законопроекту, який
враховує основні
положення Концепції
Погодження
законопроекту
Внесення законопроекту
до Адміністрації
Президента України для
розгляду та подання до
ВРУ від імені
Президента України як
суб'єкта законодавчої
ініціативи
Супроводження
розгляду законопроекту
в Адміністрації
Президента України
Супроводження проекту
Закону України про
систему гарантування
вкладів фізичних осіб у
комітетах ВРУ
Розробка Інституційного
плану розвитку Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
Погодження робочої
версії Інституційного
плану розвитку Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб

адміністративною
радою Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб та
погоджена НБУ,
направлена до Кабінету
Міністрів України
Текст законопроекту

Погоджений
законопроект
Внесений законопроект
разом із супровідними
документами

Зареєстрований
законопроект у ВРУ
Прийнятий закон

Інституційний план
розвитку Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
Погоджена виконавчою
дирекцією Фонду
робоча версія

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб
Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб
Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

НБУ

30.06.2010

15.07.2010

НБУ

16.07.2010

31.07.2010

01.08.2010

15.08.2010

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб
Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

Адміністрація
Президента України

16.08.2010

30.08.2010

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб
Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

до прийняття
закону

15.05.2010

25.06.2010

26.06.2010

30.06.2010

3.6.9

Затвердження
Інституційного плану
розвитку Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб

3.6.10

Інвентаризація
законодавства та
нормативно-правових
документів Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб з метою
визначення необхідності
у прийнятті нових та
внесенні змін до
існуючих документів
Фонду
Розробка змін до
існуючих нормативноправових документів
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб та
розробка нових
Затвердження, внесення
змін та державна
реєстрація нормативноправових актів Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
Розробка нової
організаційної структури
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
Затвердження нової
організаційної сруктури,
штатного розпису,
кошторису витрат,
внутрішніх положень

3.6.11

3.6.12

3.6.13

3.6.14

Затверджений
адміністративною
радою Фонду
Інституційний план
розвитку Фонду
гарантування вкладів
фізичних осіб
Перелік нормативноправових документів
Фонду, до яких
необхідно внести зміни
та/або розробити нові

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

01.07.2010

15.07.2010

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

15.08.2010

31.08.2010

Тексти нормативноправових

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

01.09.2010

30.12.2010

Нормативно-правові
акти Фонду, що
дозволяють реалізувати
нові функції

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

у шестимісячний строк після
прийняття Закону України про
систему гарантування вкладів
фізичних осіб

Нова організаційна
структура

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб
Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

01.09.2010

Готовіність Фонду до
виконання нових
функцій

01.10.2010

у
шестимісячний
строк після
прийняття
Закону України
про систему
гарантування

вкладів
фізичних осіб
у шестимісячний строк після
прийняття Закону України про
систему гарантування вкладів
фізичних осіб

Уведення в дію нової
організаційної сруктури,
штатного розпису,
кошторису витрат,
внутрішніх положень
Навчання персоналу з
питань нових функцій

Готовність Фонду до
виконання нових
функцій

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

Відповідальні за нові
функції працівники
володіють знаннями

3.6.17

Укладення Договору про
співпрацю та обмін
інформацією між
Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб та
Національним банком
України

Договір про співпрацю
та обмін інформацією
між Фондом
гарантування вкладів
фізичних осіб та
Національним банком
України

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб
Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

3.6.18

Кінцевий результат:
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
передані функції від
Національного банку
України в частині
виводу з ринку
неплатоспроможних
банків

Удосконалений процес
роботи з проблемними
банками шляхом
підвищення
операційної
та економічної
ефективності
такої роботи;
прискорений
процес прийняття
рішень
про виведення з ринку
неплатоспроможних
банків;
оптимізовані витрати
Фонду
гарантування вкладів

Фонд
гарантування
вкладів фізичних
осіб

прийняття
Закону
України про
систему
гарантування
вкладів
фізичних осіб

Розпорядження про
створення робочої
групи за участю

Голова
Національного
банку України

01.09.2011

3.6.15

3.6.16

4. Зниження частки проблемних активів
4.1 Створення умов для
4.1.1
Створення робочої
підвищення якості
групи для опрацювання
кредитного аналізу
питань, що потребують

01.09.2010

НБУ

по мірі
необхідності
у
шестимісячний
строк після
прийняття
Закону України
про систему
гарантування
вкладів
фізичних осіб
у
шестимісячний
строк після
прийняття
Закону України
про систему
гарантування
вкладів
фізичних осіб

01.10.2011

платоспроможності
позичальників і
забезпеченості
кредитів, у т.ч.
надання фінансовокредитним установам
можливості перевірки
достовірності поданих
документів
потенційних
позичальників

4.1.2

4.1.3

4.2.

Обрання й реалізація
моделі
реструктуризації
проблемних активів у
банківській сфері,
наприклад, створення
банку проблемних
активів або
перехідного банку (із
залученням держави
або приватних
інвесторів)

4.2.1

4.2.2

4.2.3

законодавчого
удосконалення
Розроблення проекту
Закону України про
внесення змін до деяких
законів України щодо
запровадження
механізмів перевірки
фінансовими установами
достовірності даних, що
надаються потенційними
позичальниками, та
внесення його на
розгляд Верховної Ради
України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Створення робочої
групи з метою
опрацювання
пропозицій щодо
врегулювання питання
реструктуризації
проблемних активів
через створення банку
проблемних активів або
іншого фінансового
інституту
Визначення шляхів
врегулювання питання
реструктуризації
проблемних активів
через створення банку
проблемних активів або
іншого фінансового
інституту
Пропозиції стосовно
удосконалення
законодавства

учасників ринку та
Мін'юсту, МВС, ДПА
Проект Закону

Голова
Національного
банку України

Мін'юст, МВС, ДПА,
Держфінпослуг

01.10.2011

31.12.2011

Прийнятий закон

Голова
Національного
банку України

до прийняття
закону

Розпорядження про
створення робочої
групи

Голова
Національного
банку України

01.07.2010

01.08.2010

Матеріали нарад
робочої групи

Голова
Національного
банку України

01.08.2010

01.09.2010

Текст законопроекту
щодо врегулювання
питання

Голова
Національного
банку України

01.09.2010

01.02.2011

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

Посилення
пруденційного
нагляду за діяльністю
банків і введення
системи
пруденційного
нагляду за
небанківськими
фінансовими
установами.

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5

Розроблення та внесення
на розгляд Верховної
Ради України проекту
Закону України щодо
врегулювання питання
реструктуризації
проблемних активів у
банківській сфері
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Реалізація обраної
моделі регулювання
питання
реструктуризації
проблемних активів
Створення робочої
групи з розробки
проекту Закону України
«Про внесення змін до
Закону України «Про
державне регулювання
ринку цінних паперів в
Україні»
Розробка тексту
законопроекту
Розгляд законопроекту
на засіданні Комісії та
його схвалення
Оприлюднення
законопроекту на Вебсайті Комісії
Узгодження
законопроекту з
міністерствами і
відомствами

реструктуризації
проблемних активів
Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Голова
Національного
банку України

01.02.2011

01.05.2011

Прийнятий закон

Голова
Національного
банку України

до прийняття
закону

Суттеве зменшення
долі проблемних
активів в активах
банківської системи

Голова
Національного
банку України

Після
прийняття
закону

Наказ про створення
робочої групи з
розробки проекту
Закону України "Про
внесення змін до
Закону України «Про
державне регулювання
ринку цінних паперів в
Україні"
Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.04.2011

01.05.2011

Голова ДКЦПФР

01.05.2011

01.06.2011

Схвалений Комісією
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.06.2011

01.07.2011

Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.07.2011

01.08.2011

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.08.2011

01.09.2011

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі, Мінфін,
Держкомпідприємництв
о

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10
4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.4

Спрощення
механізмів продажу,
передавання,
списання поганих
активів, у т.ч. у межах

4.4.1

4.4.2

Узгодження
законопроекту з
Міністерством юстиції
України
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Схвалення
законопроекту на
засіданні Кабінету
Міністрів України
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту
Підготовка робочою
групою проекту Закону
України «Про внесення
деяких законів України
(щодо нагляду на
консолідованій основі)»
Супроводження
законопроекту про
внесення змін до деяких
законів України (щодо
нагляду на
консолідованій основі)
(реєстр. № 7399) у
комітетах Верховної
Ради України
Внесення змін до
нормативно-правових
актів НБУ
Розробка єдиного
стандарту оцінки
банківських активів
Затвердження єдиного
стандарту оцінки

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

Внесений до КМУ
законопроект

Мін'юст

01.09.2011

01.10.2011

Голова ДКЦПФР

01.10.2011

01.12.2011

Законопроект,
схвалений КМУ

Голова ДКЦПФР

01.12.2011

15.12.2011

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

15.12.2011

30.12.2011

Прийнятий закон

Голова ДКЦПФР

Текст законопроекту

Голова
Національного
банку України

01.06.2010

до прийняття
закону
30.10.2010

Прийнятий Закон

Голова
Національного
банку України

Постанова Правління
НБУ

Голова
Національного
банку України

Держфінпослуг,
ДЦПФР, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст

до прийняття
закону

Міністерство юстиції
України

Після
прийняття
закону

Голова ФДМУ,
Голова НБУ

01.01.2011

Протягом
півроку після
прийняття
закону
30.06.2011

Голова ФДМУ

30.06.2011

01.10.2011

проведення
досудових процедур

банківських активів
Внесення змін до
Постанова Правління
нормативно-правових
НБУ
актів НБУ стосовно
порядку списання
безнадійних активів
5. Зростання й розвиток фондового ринку та сектору фінансових послуг
5.1 Поліпшення
5.1.1
Розробка проекту Закону Текст проекту Закону
координації
України «Про внесення
України
діяльності
змін до Закону України
регуляторних органів
«Про фінансові послуги
фінансового сектору з
та державне
метою проведення
регулювання ринків
моніторингу
фінансових послуг» у
системних фінансових
частині вдосконалення
ризиків та вироблення
координації діяльності
погодженої стратегії і
регуляторних органів
тактики регулювання
фінансового сектору з
фінансових ринків
метою реалізації єдиної
фінансової політики у
сфері фінансових послуг
5.1.2
Погодження
Погоджений
законопроекту
законопроект
4.4.3

5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Погодження
законопроекту
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд та схвалення
законопроекту засіданні
КМУ
Внесення проекту
Закону України до
Верховної Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України

Голова
Національного
банку України

Міністерство юстиції
України

Міністр фінансів

Міністр фінансів

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі,
Держфінполсуг,
ДКЦПФР, НБУ
Мін'юст

Введення в
дію Закону
№2275-VI

Протягом
місяця після
введення в дію
Закону №2275VI

01.09.2010

30.07.2011

30.07.2011

30.08.2011

30.08.2011

30.09.2011

Висновок Міністерства
юстиції
Внесений до КМУ
законопроект

Міністр фінансів
Міністр фінансів

30.09.2011

30.10.2011

Законопроект,
схвалений КМУ

Міністр фінансів

30.10.2011

30.11.2011

Внесений до Верховної
Ради України
законопроект
Прийнятий закон

Кабінет
Міністрів
України
Міністр фінансів

30.11.2011

30.12.2011
до прийняття
закону

5.2

Посилення
інституціональної
спроможності й
операційної
незалежності
регуляторів ринку
небанківських
фінансових послуг і
фондового ринку

Текст законопроекту

Голова
Держфінпослуг

5.2.2

Підготовка тексту
законопроекту про
непоширення положень
Закону України «Про
засади державної
регуляторної політики у
сфері господарської
діяльності» на
регуляторні акти
регуляторів ринку
небанківських
фінансових послуг та
фондового ринку
Погодити законопроект

Погоджений
законопроект

Голова
Держфінпослуг

5.2.3

Погодити законопроект

5.2.4

Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
КМУ до Верховної Ради
України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Узгодження проекту
Закону України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України щодо
фінансового
забезпечення Державної

Погоджений
законопроект
Внесений до КМУ
законопроект

Голова
Держфінпослуг
Голова
Держфінпослуг

Затверджений КМУ
законопроект
Внесений до ВРУ
законопроект

5.2.1

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

Прийнятий закон

Узгоджений проект
Закону України "Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
фінансового
забезпечення

14.06.2010

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України,
Міністерство фінансів
України, ДКЦПФР
Мін'юст

16.12.2010

16.02.2011

17.02.2011

17.04.2011

17.04.2011

17.05.2011

Голова
Держфінпослуг

17.05.2011

17.06.2011

Кабінет
Міністрів
України
Голова
Держфінпослуг

17.06.2011

17.07.2011

Голова ДКЦПФР

До прийняття
закону
Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі, Мінфін

01.04.2011

01.09.2011

комісії з цінних паперів
та фондового ринку»
5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

Узгодження
законопроекту з
Міністерством юстиції
України
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Провести діагностику:
- внутрішніх процедур і
процесів;
- рівня кадрового
забезпечення і
кваліфікації персоналу;
- інструментів
регулювання ринку
небанківських
фінансових послуг

Проаналізувати
актуальний
міжнародний досвід

Державної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку"
Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

Мін"юст

01.09.2011

01.10.2011

Внесений до КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.10.2011

01.11.2011

Законопроект,
схвалений КМУ

Голова ДКЦПФР

01.11.2011

01.12.2011

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.12.2011

01.02.2012

Прийнятий Закон

Голова ДКЦПФР

Опис напрямів з
найбільшим
потенціалом для
покращення

Голова ДКЦПФР

Рекомендації по
застосуванню
найкращої міжнародної

Голова ДКЦПФР

До прийняття
закону
Прийняття
Закону "Про
внесення змін
до деяких
законодавчих
актів України
щодо
фінансового
забезпечення
Державної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку" (далі Закон про
фінансування)
Прийняття
Закону про
фінансування

протягом 3
місяців

протягом 3
місяців

покращення діяльності
фінансових регуляторів
на національних ринках
Оптимізація внутрішніх
процесів і процедур

практики
Суттеве підвищення
ефективності
внутрішніх процесів і
процедур

Голова ДКЦПФР

Розробка і впровадження
інструментів
підвищення якості
регулювання по
результатам діагностики
Розробити программу
підвищення кадрової
забезпеченності
Посилити кадрову
забезпеченність
відповідно до
розробленої програми

Набір нових
інструментів
регулювання

Голова ДКЦПФР

Программа кадрових
змін

Голова ДКЦПФР

Посилений кадровий
склад

Голова ДКЦПФР

5.2.20

Підготувати програму
підвищення кваліфікації
співробітників

Програма підвищення
кваліфікації
співробітників

Голова ДКЦПФР

5.2.21

Проведення навчання
персоналу відповідно до
розробленої програми
підвищення кваліфікації
співробітників
Розробити систему
управління
ефективністю, в т.ч.
розробити ключові
показники ефективності
для співробітників вищої
і середньої ланки
Оприлюднення
законопроекту «Про
внесення змін до Закону

Курс навчання

Голова ДКЦПФР

Комплексна система
управління
ефективністю

Голова ДКЦПФР

Текст законопроекту

Голова
Держфінпослуг

5.2.16

5.2.17

5.2.18

5.2.19

5.2.22

5.3

Підвищення рівня
капіталізації
страхових компаній,

5.3.1

через 3 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
через 3 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
Прийняття
Закону про
фінансування
через 3 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
через 3 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
через 6 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
через 9 місяців
після
прийняття
Закону про
фінансування

через 6 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
через 9 місяці
після
прийняття
Закону про
фінансування
протягом 3
місяців
через 6 місяців
після
прийняття
Закону про
фінансування
через 6 місяців
після
прийняття
Закону про
фінансування
1 рік після
прийняття
Закону про
фінансування
1 рік після
прийняття
Закону про
фінансування

30.12.2011

запровадження
принципів страхового
нагляду відповідно до
стандартів
Міжнародної асоціації
органів страхового
нагляду, створення
системи гарантування
страхових виплат за
договорами
страхування життя

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

5.4

Підвищення вимог до

5.4.1

України «Про
страхування» (нова
редакція)»
Погодити законопроект:
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Оприлюднення проекту
Закону України «Про
систему гарантування
страхових виплат за
договорами страхування
життя»
Узгодження
законопроекту з
міністерствами і
відомствами
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Прийняття проекту

Погоджений
законопроект

Голова
Держфінпослуг

Затверджений КМУ
законопроект

Мінекономіки, Мінфін,
Держкомпідприємництв
о, Мін'юст

01.01.2012

01.04.2012

Голова
Держфінпослуг

01.05.2012

01.06.2012

Внесений до ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.06.2012

01.07.2012

Прийнятий
законопроект

Голова
Держфінпослуг

до прийняття
закону

Текст законопроекту

Голова
Держфінпослуг

01.06.2012

Погоджений
законопроект

Голова
Держфінпослуг

Схвалений КМУ
законопроект

Мінекономіки, Мінфін,
Держкомпідприємництв
о,Мін'юст

01.06.2012

01.01.2013

Голова
Держфінпослуг

01.01.2013

01.02.2013

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.02.2013

01.03.2013

Прийнятий закон

Голова
Держфінпослуг

Прийняте

Голова

до прийняття
закону
Держкомпідприємництв

10.08.2011

діяльності кредитних
спілок

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.5

розпорядження
Держфінпослуг «Про
затвердження Правил
здійснення депозитних
оперцій для кредитних
спілок»
Прийняття проекту
розпорядження
Держфінпослуг «Про
внесення змін до
Положення про
фінансові нормативи
діяльності та критерії
якості системи
управління кредитних
спілок та об'єднаних
кредитних спілок,
затвердженого
розпорядженням
Держфінпослуг від
16.01.04 № 7,
зареєстрованим в
Міністерстві юстиції
України 03.02.04 за №
148/8747».
Подання до КМУ
проекту розпорядження
«Про затвердження
плану комплексних
заходів для
урегулювання
проблемних питань
кредитної кооперації»
Прийняття КМУ проекту
розпорядження «Про
затвердження плану
комплексних заходів для
урегулювання
проблемних питань
кредитної кооперації»
Супроводження

розпорядження

Держфінпослуг

о, Мін'юст

Прийняте
розпорядження

Голова
Держфінпослуг

Держкомпідприємництв
о, Мін'юст

Подане до КМУ
розпорядження

Голова
Держфінпослуг

Прийняте
розпорядження

Прийнятий закон

30.10.2011

20.07.2011

20.08.2011

Голова

до прийняття

5.5

Створення
законодавчої бази для
впровадження нових
фінансових
інструментів та
механізмів
перерозподілу коштів,
у т.ч. похідних цінних
паперів

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5.5

5.5.6

5.5.7

законопроекту «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України з питань
діяльності системи
кредитної кооперації»
реєстр. № 2256 від
20.03.08.
Подання проекту Закону
України «Про похідні
(деривативи)» на розгляд
до Кабінету Міністрів
України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Подання проекту Закону
України «Про внесення
змін до деяких
законодавчих актів
України щодо цільових
облігацій» на розгляд до
Кабінету Міністрів
України
Подання законопроекту
КМУ до Верховної Ради
України
Супроводження
законопроекту «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України щодо цільових

Держфінпослуг

закону

Внесений до КМУ
проект Закону України
"Про похідні
(деривативи)"

Голова ДКЦПФР

30.09.2010

01.04.2011

Схвалений КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.04.2011

01.05.2011

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.05.2011

01.06.2011

Прийнятий закон

Голова ДКЦПФР

Внесений до КМУ
проект Закону України
"Про внесення змін до
деяких законодавчих
актів України щодо
цільових облігацій"

Голова ДКЦПФР

30.06.2010

30.10.2010

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України
Голова ДКЦПФР

30.10.2010

30.11.2010

Прийнятий закон

до прийняття
закону

до прийняття
закону

5.5.8

5.5.9
5.5.10

5.5.11

5.5.12

5.5.13

5.5.14

5.5.15

5.5.16

облігацій» у Верховній
Раді України (№ 7331
від 04.11.2010 ) у
комітетах Верховної
Ради України
Створення робочої
групи з розробки
проекту Закону України
«Про внесення змін до
Закону України «Про
інститути спільного
інвестування (пайові та
корпоративні
інвестиційні фонди)»
Розробка тексту
законопроекту
Розгляд законопроекту
на засіданні Комісії та
його схвалення
Оприлюднення
законопроекту на Вебсайті Комісії
Узгодження
законопроекту з
міністерствами і
відомствами
Узгодження
законопроекту з
Міністерством юстиції
України
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної

Наказ про створення
робочої групи з
розробки проекту
Закону України "Про
внесення змін до
Закону України "Про
інститути спільного
інвестування (пайові та
корпоративні
інвестиційні фонди)"
Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.05.2011

01.06.2011

Голова ДКЦПФР

01.06.2011

01.07.2011

Схвалений Комісією
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.07.2011

01.09.2011

Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.09.2011

01.10.2011

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

Мінекономіки, Мінфін,
Держкомпідприємництв
о

01.10.2011

01.11.2011

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

Мін'юст

01.11.2011

01.12.2011

Внесений до КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

01.12.2011

30.12.2011

Схвалений КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

30.12.2011

01.02.2012

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.02.2012

15.02.2012

5.5.17

5.6

Удосконалення
регулювання
іпотечного ринку, у
т.ч. вирішення
питання обігу
заставних
інструментів на
іпотечному ринку
України

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.7

Створення єдиної
системи
депозитарного обліку
цінних паперів

5.7.1

5.7.2
5.7.3

5.7.4

5.7.5

Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Подання проекту Закону
України «Про внесення
змін до Закону України
«Про іпотечні облігації»
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту «Про
внесення змін до Закону
України «Про іпотечні
облігації» (реєстр.
№ 7107) у комітетах
Верховної Ради України
Створення робочої
групи з розробки
проекту Закону України
«Про систему
депозитарного обліку
цінних паперів»
Розробка тексту
законопроекту
Розгляд законопроекту
на засіданні Комісії та
його схвалення
Оприлюднення
законопроекту на Вебсайті ДКЦПФР
Узгодження
законопроекту «Про
систему депозитарного
обліку цінних паперів» з
міністерствами і

Прийнятий закон

Голова ДКЦПФР

до прийняття
закону

Внесений до КМУ
проект Закону України
"Про внесення змін до
Закону України "Про
іпотечні облігації"

Голова ДКЦПФР

15.07.2010

15.10.2010

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

15.10.2010

15.11.2010

Прийнятий Закон

Голова ДКЦПФР

Наказ про створення
робочої групи з
розробки проекту
Закону України "Про
систему депозитарного
обліку цінних паперів"
Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

01.07.2010

15.07.2010

Голова ДКЦПФР

15.07.2010

31.08.2010

Схвалений Комісією
законопроект

Голова ДКЦПФР

31.08.2010

15.09.2010

Текст законопроекту

Голова ДКЦПФР

15.09.2010

15.10.2010

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

30.12.2010

15.03.2011

до прийняття
закону

Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі, Мінфін,
Держкомпідприємництв
о, НБУ

5.7.6

5.7.7

5.7.8

5.7.9

5.7.10

5.8

Введення єдиних
правил розрахунків
біржового курсу
цінних паперів,
запобігання
маніпулюванню
ціноутворенням на
ринку цінних паперів,
посилення на
законодавчому рівні
відповідальності за
використання
інсайдерської
інформації

5.8.1

5.8.2

5.8.3

відомствами
Узгодження
законопроекту з
Міністерством юстиції
України
Подання законопроекту
на розгляд до Кабінету
Міністрів України
Розгляд законопроекту
на засіданні Кабінету
Міністрів України та
його схвалення
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження
законопроекту у
комітетах Верховної
Ради України
Подання проекту Закону
України «Про внесення
змін до Закону України
«Про цінні папери і
фондовий ринок» щодо
інсайдерської
інформації» на розгляд
до Кабінету Міністрів
України.
Подання законопроекту
Кабінетом Міністрів
України до Верховної
Ради України
Супроводження проекту
Закону України про
внесення змін до деяких
законодавчих актів
України щодо
інсайдерської інформації
(реєстр. № 7330) у
комітетах Верховної

Узгоджений
законопроект

Голова ДКЦПФР

Внесений до КМУ
законопроект

Мін"юст

15.03.2011

30.03.2011

Голова ДКЦПФР

30.03.2011

30.04.2011

Схвалений КМУ
законопроект

Голова ДКЦПФР

30.04.2011

15.05.2011

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

15.05.2011

30.05.2011

Прийнятий закон

Голова ДКЦПФР

Внесений до КМУ
проект Закону України
"Про внесення змін до
Закону України " Про
цінні папери і
фондовий ринок" щодо
інсайдерської
інформації"

Голова ДКЦПФР

30.06.2010

30.10.2010

Зареєстрований у ВРУ
законопроект

Кабінет
Міністрів
України

01.11.2010

31.12.2010

Прийнятий закон

Голова ДКЦПФР

до прийняття
закону

до прийняття
закону

5.8.4

5.8.5

5.9

Стимулювання
збільшення обсягів
операцій на
організованому
сегменті фондового
ринку шляхом
продажу на фондовій
біржі пакетів акцій до
25 відсотків
статутного капіталу
приватизованих
об'єктів.

5.9.1

Ради України
Узгодження з
відомствами Змін до
Положення про
функціонування
фондових бірж,
затвердженого рішенням
Комісії від 19.12.2006 №
1542, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 18.01.2007 за
№35/13302
Узгодження з
Секретаріатом
Урядового
уповноваженого у
справах Європейського
суду з прав людини
Міністерства юстиції
України та подання на
державну реєстрацію до
Міністерства юстиції
України, здійснення
державної реєстрації
нормативно-правового
акта
Робота з регіональними
відділеннями та
структурними
підрозділами
центрального апарату
Фонду по наданню
пропозицій для
включення до
Помісячного
пооб'єктного плануграфіка виставлення на
продаж у 2010 році
пакетів акцій
господарських товариств
та холдингових

Узгоджені Зміни до
Положення про
функціонування
фондових бірж,
затвердженого
рішенням Комісії від
19.12.2006 № 1542,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 18.01.2007 за
№35/13302
Зареєстровані Зміни до
Положення про
функціонування
фондових бірж,
затвердженого
рішенням Комісії від
19.12.2006 № 1542,
зареєстрованого в
Міністерстві юстиції
України 18.01.2007 за
№35/13302

Голова ДКЦПФР

Держфінмоніторинг
Держкомпідприємництв
о

15.07.2010

31.07.2010

Голова ДКЦПФР

Секретаріат Урядового
уповноваженого у
справах Європейського
суду з прав людини
Міністерства юстиції
України, Мін"юст

31.07.2010

15.08.2010

Проект Помісячного
пооб'єктного плануграфіка виставлення на
продаж у 2010 році
пакетів акцій
господарських
товариств та
холдингових компаній

Голова ФДМУ

01.07.2010
01.10.2010*

15.07.2010
15.10.2010*

5.9.2

5.9.3

5.9.4

компаній
Формування
Помісячного
пооб'єктного плануграфіка виставлення на
продаж у 2010 році
пакетів акцій
господарських товариств
та холдингових
компаній та
затвердження його
відповідним наказом
Фонду
Розробити Положення
щодо продажу об'єктів
за методом зниження
ціни
Визначення фондових
бірж, на яких
здійснюватиметься
продаж пакетів акцій (за
принципом: продаж
пакетів акцій одного
акціонерного товариства
- на одній біржі)

5.9.5

Укладання договорів з
біржами

5.9.6

Продаж на фондових
біржах пакетів акцій до
25 відсотків статутного
капіталу приватизованих
об'єктів.

Наказ Фонду

Голова ФДМУ

Спільний наказ Фонду
державного майна
України, ДКЦПФР,
АМК
Перелік фондових бірж,
на яких
здійснюватиметься
продаж пакетів акцій (із
зазначенням
акціонерного
товариства, акції якого
продаватимуться на
відповідній фондовій
біржі)
Договори з біржами.
Продаж пакетів акцій
лотами до 1 відсотка
статутного капіталу
Реалізація пакетів акцій

Голова ФДМУ

ДКЦПФР,
Антимонопольний
комітет

15.07.2010
15.10.2010*

20.07.2010
20.10.2010*

*

*

Голова ФДМУ,
Голова ДКЦПФР

31.08.2010

Голова ФДМУ,
Голова ДКЦПФР

31.09.2010

Голова ФДМУ
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