НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ
РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ,
ЗА 2017 РІК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ЗМІСТ
ВСТУП .................................................................................................................................. 3
Загальна інформація про стан ринку небанківських фінансових послуг ................... 3
I. СТРАТЕГІЯ ТА РЕФОРМИ ........................................................................................... 7
1.1. Стан реалізації реформ, передбачених стратегічними документами розвитку
держави протягом 2017 року........................................................................................... 8
1.2. Міжнародне співробітництво та інтеграція в європейський та світовий ринки
фінансових послуг, міжнародна технічна допомога .................................................. 17
ІІ. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ....................................................... 21
2.1. Загальна інформація ................................................................................................ 22
2.2. Ведення Державного реєстру фінансових установ та інших реєстрів учасників
ринків фінансових послуг ............................................................................................. 24
2.3. Ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім
діяльності на ринку цінних паперів) ............................................................................ 27
ІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НА РИНКАХ НЕБАНКІВСЬКИХ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.............................................................................................. 31
3.1. Пруденційний нагляд .............................................................................................. 32
3.2. Інспекційна діяльність ............................................................................................ 35
3.3. Застосування штрафних санкцій за правопорушення, вчинені на ринках
небанківських фінансових послуг ................................................................................ 37
3.4. Захист прав споживачів, робота зі зверненнями громадян................................. 38
3.5. Діяльність у сфері фінансового моніторингу ....................................................... 44
3.6. Консолідований нагляд........................................................................................... 45
IV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, КАДРОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ........................................................................ 47
4.1. Організаційне та кадрове забезпечення ................................................................ 48
4.2. Фінансове забезпечення діяльності ....................................................................... 51
4.3. Претензійно-позовна робота .................................................................................. 53
4.4. Запобігання та протидія корупції .......................................................................... 53

2

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

ВСТУП
Розв’язання проблем відкритості, гласності, публічності державної влади є
одним із ключових факторів подальшого укорінення в Україні демократичних
принципів, побудови цивілізованих норм державоутворення, стає основою
формування нової політичної культури.
Дотримання принципів транспарентності є необхідною умовою забезпечення
конституційних прав громадян на інформацію та участь в управлінні державними
справами. Задоволення суспільного запиту на створення ефективних механізмів
комунікації між владою та суспільством стає запорукою відтворення дієздатних
владних інститутів, а врахування громадської думки – дієвим запобіжником
прийняття незрозумілих, непрофесійних та упереджених управлінських рішень.
З метою належного інформування громадськості, забезпечення належної
прозорості діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, відповідно до статті 45 Закону України «Про
державну службу», підпункту 4 пункту 5 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого
Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, та з урахуванням наказу
Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 277,
складено Публічний звіт про діяльність Нацкомфінпослуг за 2017 рік.
Сподіваємося, що оприлюднення Публічного звіту сприятиме розумінню
логіки здійснених Нацкомфінпослуг заходів щодо реформування небанківського
фінансового ринку, вдосконалення механізмів регуляторного впливу, дозвільних та
наглядових процедур, їх раціональному сприйманню.
Загальна інформація про стан ринку небанківських фінансових послуг
Відповідно до Указу Президента України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України»
від 23.11.2011 № 1070 Нацкомфінпослуг утворена з метою здійснення державного
регулювання ринків небанківських фінансових послуг у межах, визначених
законодавством.
Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання діяльності фінансових
установ (страхових компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів та
їх адміністраторів, управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій
з нерухомістю, адміністраторів товарів у групах, ломбардів, юридичних осіб
публічного права та фінансових компаній, що надають фінансові послуги, що
можуть суміщатись (позики, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання
фінансового лізингу, надання факторингу, надання гарантій та поручительств) та
юридичних осіб, які не мають статусу фінансової установи, але мають право
надавати певні види фінансових послуг (лізингодавці).
За підсумками 2017 року кількість таких фінансових установ та лізингодавців
(зареєстрованих в Державному реєстрі фінансових установ та Реєстрі осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги)
становила 2 176, у порівнянні з 2016 роком, їх кількість зменшилась на 151
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установу.
Кількість фінансових установ і лізингодавців, їх активи та обсяги
2507
наданих ними фінансових послуг у 2015 - 2017рр.
2327
2176 (-6,5%)
206,8
185,8

(+49%)

(+16%)

162,8

160,9
138,5
86,3

Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2016 Станом на 31.12.2017

Активи небанківських
фінансових установ*, млрд.
грн.
Обсяги наданих фінансових
послуг *, млрд. грн.
Кількість небанківських
фінансових установ**
* дані за 9 міс. відповідного
року
**
фінансові
установи
і
лізингодавці,
включені
до
ДРФУ та Реєстру осіб, які не є
фінан. установами, але мають
право
надавати
окремі
фінансові послуги

Водночас, незважаючи на зменшення кількості фінансових установ та
лізингодавців, обсяги їх активів та наданих ними фінансових послуг упродовж
останніх років мають стабільне зростання. Зокрема, за результатами 9 міс. 2017 року
активи фінансових установ та лізингодавців, у порівнянні з початком 2017 року,
зросли на 16% і становили 185,8 млрд. грн., а обсяги наданих ними фінансових
послуг, у порівнянні з 9 міс. 2016 року, зросли на 49% і становили 206,8 млрд. грн.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, є державним колегіальним органом, підпорядкованим
Президенту України та підзвітним Верховній Раді України.
Пунктом 8 Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента
України від 23.11.2011 № 1070, встановлено, що Нацкомфінпослуг як колегіальний
орган та її апарат становлять систему органів Нацкомфінпослуг, яку очолює Голова
Нацкомфінпослуг.
Згідно з Указом Президента України від 30.01.2015 № 51 «Про призначення
складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг» Головою Нацкомфінпослуг призначений І. Пашко, членами
Нацкомфінпослуг призначені О. Гурбич, О. Залєтов, О. Максимчук, Д. Ястреб.
Основними завданнями Нацкомфінпослуг законодавством визначено:
- формування та забезпечення реалізації політики державного регулювання у

сфері ринків небанківських фінансових послуг;
- розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг та

вирішення системних питань їх функціонування;
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- запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових

послуг;
- забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики щодо

функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування;
- здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду

за наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній 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 удосконалення;
- розроблення і затвердження обов’язкових до виконання нормативноправових актів з питань, що належать до її компетенції;
- сприяння інтеграції в європейський та світовий ринки фінансових послуг.
Місія Нацкомфінпослуг – це створення умов для належного та ефективного
функціонування ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної
стабільності 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.
Відповідно до статті 20 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», державне регулювання діяльності з
надання небанківських фінансових послуг здійснюється Нацкомфінпослуг шляхом:
1) ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та
ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
2) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;
3) нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів
фінансових послуг);
4) застосування заходів впливу;
5) проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових
послуг.
Протягом 2017 року Нацкомфінпослуг як колегіальним органом проведено
152 засідання Комісії та прийнято 4678 розпоряджень, у тому числі 3451 щодо
надання адміністративних послуг, 925 – застосування заходів впливу до учасників
ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), 154 – щодо
нормативного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг
(у тому числі схвалення та/або затвердження нормативно-правових актів,
розроблених Нацкомфінпослуг, надання експертних висновків до законопроектів,
погодження та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів,
розроблених центральними органами виконавчої влади, тощо).
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Структура прийнятих розпоряджень Нацкомфінпослуг
за їх видами, 2016 - 2017 рр.
3451

Загальна кількість прийнятих
розпоряджень у 2017 році 4678, що на 43% більше, ніж за
2016 рік

1820

2016 рік

1252

2017 рік

925
150
щодо надання
адміністративних послуг

щодо застосування
заходів впливу

154

щодо нормативного
регулювання діяльності
на ринках небанківських
фінансових послуг

47

148

з інших питань

Для забезпечення роботи Нацкомфінпослуг як колегіального органу, реалізації
визначених законодавством повноважень в апараті Нацкомфінпослуг, штатна
чисельність якого становить 264 штатні одиниці, функціонує 17 самостійних
структурних підрозділів.
В апараті Нацкомфінпослуг функціонують, серед інших, відділ ведення
реєстрів та баз даних фінансових установ, сектор консолідованого нагляду та чотири
профільних (наглядових) самостійних структурних підрозділи:
департамент страхового регулювання та нагляду;
управління регулювання та нагляду за установами накопичувального
пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН;
департамент регулювання та нагляду за кредитними установами;
департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями.
У профільних наглядових самостійних структурних підрозділах окремі відділи
виконують дозвільні та наглядові (інспектування та пруденційний нагляд) функції,
що дозволяє реалізовувати контрольні функції, покладені на Нацкомфінпослуг.
Поточну діяльність Нацкомфінпослуг організаційно забезпечують управління
забезпечення діяльності Голови та членів Комісії, департамент документального
забезпечення та контролю, відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності,
управління персоналом, відділ організаційного забезпечення діяльності керівника
апарату, управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій.
На фінансування діяльності Нацкомфінпослуг у 2017 році з державного
бюджету витрачено 61,72 млн. грн., у порівнянні з 2016 роком обсяги фінансування
діяльності Нацкомфінпослуг зросли на 129%.
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1.1. Стан реалізації реформ, передбачених стратегічними документами
розвитку держави протягом 2017 року
Протягом 2017 року Нацкомфінпослуг продовжувала здійснювати свою
діяльність, спрямовану на забезпечення розвитку ринку небанківських фінансових
послуг, виходячи із завдань, визначених:
- Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16.09.2014 № 1678VII;
- Стратегією сталого розвитку «Україна–2020»,
Президента України від 12.01.2015 № 5/2015;

схваленою

Указом

- Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275;
- Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, 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;
- Стратегічним планом діяльності Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як головного
розпорядника бюджетних коштів на 2018 – 2020 роки, затвердженим
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 27.07.2017 № 3292;
- Стратегією реформування державного регулювання ринків небанківських
фінансових послуг на 2015 – 2020 роки, затвердженою розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 19.03.2015 № 499.
Серед основних напрямів, за якими виконувалися завдання для розв’язання
системних проблем на ринку небанківських фінансових послуг та створення умов
для їх ефективного функціонування:
- дерегуляція на ринках небанківських фінансових послуг та спрощення
регуляторного середовища шляхом наближення до європейських та міжнародних
стандартів регулювання й нагляду;
- удосконалення
державного нагляду;

діяльності

регулятора

та

підвищення

ефективності

- захист інтересів споживачів фінансових послуг та відновлення довіри до
ринків небанківських фінансових послуг;
- створення сприятливих умов для зміцнення та сталого розвитку ринків
небанківських фінансових послуг.
Реалізація

завдань

у

рамках

визначених

напрямів

здійснювалась
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Нацкомфінпослуг з дотриманням принципів прозорості,
залученням громадськості.

відкритості та із

Для координації заходів, пов'язаних із проведенням консультацій з
громадськістю, при Нацкомфінпослуг утворений консультативно-дорадчий орган –
Громадська рада, що діє на підставі положення, затвердженого розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 25.07.2017 № 3271. До складу Громадської ради увійшли
представники інститутів громадянського суспільства.
У 2017 році Громадською радою проведено 6 засідань, на яких
обговорювались проблемні питання розвитку ринків небанківських фінансових
послуг, шляхи їх вирішення, а також проекти нормативно-правових актів,
розроблених Нацкомфінпослуг.
За участі представників учасників ринків небанківських фінансових послуг, їх
асоціацій у 2017 році Нацкомфінпослуг розроблено 39 проектів нормативних актів:
4 проекти законів, 2 проекти постанов Кабінету Міністрів України і 33 проекти
розпоряджень Нацкомфінпослуг (із них 18 пройшли процедуру державної реєстрації
в Міністерстві юстиції України). Крім цього, завершено роботу (зареєстровано в
Мін’юсті) над 14 розпорядженнями Нацкомфінпослуг, розробленими в попередніх
періодах.
Перелік розроблених Нацкомфінпослуг у 2017 році нормативно-правових
актів та розпоряджень Нацкомфінпослуг, що пройшли державну реєстрацію в
Мін’юсті у 2017 році, наведено у додатку 1.
Також протягом 2017 року опрацьовано 73 проекти нормативно-правових
актів, розроблених іншими органами державної влади та суб'єктами законодавчої
ініціативи.
Щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони
На виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Нацкомфінпослуг вживала заходів щодо апроксимації українського законодавства в
сфері небанківських фінансових послуг до aсquis ЄС.
У контексті імплементації Директиви 2009/138/ЄС Європейського Парламенту
та Ради від 25.11.2009 про початок і ведення діяльності у сфері страхування і
перестрахування
(Платоспроможність
II)
Нацкомфінпослуг
забезпечила
супроводження законопроекту «Про страхування» (реєстр. № 1797-1 від 06.02.2015),
який 31.03.2016 прийнятий Верховною Радою України у першому читанні за основу.
З метою підготовки зазначеного законопроекту до другого читання його положення
обговорювались із залученням представників Нацкомфінпослуг на засіданнях
Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності.
Також, Нацкомфінпослуг здійснювала супроводження проекту Закону
України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів» (реєстр. № 3670 від 17.12.2015), який
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розроблено Нацкомфінпослуг з метою приведення у відповідність законодавства
України до Директиви 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
16.09.2009 щодо страхування цивільної відповідальності по відношенню до
використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань
щодо страхування такої відповідальності (кодифікована версія).
З огляду на прийняття 20.01.2016 Європейським Парламентом та Радою
Директиви 2016/97/ЄС про реалізацію страхових продуктів (у новій редакції), що
скасовує Директиву 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 09.12.2002
про посередництво у страхуванні, Нацкомфінпослуг провела її постатейний аналіз з
метою визначення оптимальних шляхів імплементації відповідних положень в
національне законодавство.
З метою приведення законодавства України у галузі недержавного пенсійного
забезпечення у відповідність із законодавством ЄС, зокрема Директивою
2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 03.06.2003 про діяльність
установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними (та оновленої
Директиви 2016/2341/ЄС), Нацкомфінпослуг розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
(нова редакція) та інших законодавчих актів». Законопроект схвалено
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.10.2017 № 3946.
Також протягом 2017 року забезпечувалась взаємодія з причетними
центральними органами виконавчої влади у питанні поетапної імплементації
Директив ЄС 86/635/ЄЕС, 2003/51/ЄЕС, 2006/46/ЄЕС, 89/117/ЄЕС з питань річної
звітності та консолідованої звітності банків та інших фінансових установ.
Зобов’язання України в рамках наближення до європейського законодавства
передбачають імплементацію Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 26.06.2013 про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного
нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних фірм та Регламенту
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 від 26.06.2013 про пруденційні
вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній.
Втім, зазначені нормативні акти ЄС містять низку положень, які фактично
унеможливлюють діяльність українських кредитних спілок, зокрема встановленням
вимог щодо початкового капіталу кредитної установи у розмірі не менше ніж 5
мільйонів євро.
З метою забезпечення подальшого розвитку ринку небанківського
кредитування Нацкомфінпослуг ініційовано перед європейською стороною питання
виключення кредитних спілок України з-під дії зазначених вище Директиви та
Регламенту. Під час другого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС у
торговельному
складі
(28 – 29 вересня
2017 р.,
м. Брюссель,
Бельгія)
Нацкомфінпослуг представлено аргументовану позицію щодо цього питання та
отримано погодження з боку європейської сторони.
Досягнута домовленість щодо непоширення положень цих Директиви та
Регламенту на українські кредитні спілки буде відображено в оновлених додатках
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до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та дозволить Нацкомфінпослуг
продовжити впровадження кращих світових практик нагляду на ринку кредитної
кооперації з максимальним урахуванням його специфіки.
Крім того, при розробці проектів нормативно-правових актів у 2017 році
Нацкомфінпослуг належним чином враховувала в них відповідну європейську
практику та забезпечила аналіз відповідності їх положень законодавству
Європейського Союзу (acquis ЄС).
Щодо виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору
України до 2020 року
Нацкомфінпослуг входить до складу Цільової команди реформи фінансового
сектору, головним завданням якої є реалізація Комплексної програми розвитку
фінансового сектору України до 2020 року (далі – Комплексна програма).
Нацкомфінпослуг забезпечено відкритість процесу реформування на ринках
небанківських фінансових послуг та залучено громадянське суспільство до
впровадження реформ шляхом створення відповідних робочих груп (13), якими
упродовж року здійснювалися заходи, що були складовою Комплексної програми.
Комплексна програма є документом, що визначає основні завдання та заходи
розвитку ринку небанківських фінансових послуг як складової фінансового ринку.
Нацкомфінпослуг реалізує 5 проектів (які включають 14 підпроектів), за якими
Нацкомфінпослуг визначена головним виконавцем.
У рамках реалізації Комплексної програми Нацкомфінпослуг у 2017 році
виконувала заходи щодо розвитку страхового ринку та посередницької діяльності у
фінансовому секторі, кредитної кооперації та лізингового ринку, накопичувального
пенсійного забезпечення, а також захисту активів небанківських фінансових
установ. Крім того, Нацкомфінпослуг разом з іншими регуляторами ринків
фінансових послуг протягом року забезпечували реалізацію низки взаємопов’язаних
заходів з метою системного розв’язання існуючих проблем розвитку фінансового
сектору.
Головними здобутками у ході реалізації Комплексної програми стали
законодавчі пропозиції, нормотворчі заходи щодо наближення до законодавства ЄС,
розроблені регуляторні акти та інші заходи Нацкомфінпослуг, які забезпечують
розвиток сфери небанківських фінансових послуг.
Щодо виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік
У рамках реалізації Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік
Нацкомфінпослуг розроблено зміни до законодавства, спрямовані на стимулювання
розвитку фінансового лізингу, у тому числі в частині визнання лізингодавців
кредиторами, розроблення механізмів повернення майна.
Проект Закону України «Про фінансовий лізинг» (реєстр. № 6395) внесено на
розгляд Верховної Ради України 19.04.2017. Законопроект спрямований на
створення необхідних передумов для розширення можливостей використання
суб’єктами господарювання операцій фінансового лізингу для оновлення основних
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фондів, збільшення виробництва валового продукту, а, отже і податкової бази для
подальшого наповнення державного бюджету. Важливою метою проекту є також
забезпечення захисту прав споживачів.
Окрім того, розпорядженням Нацкомфінпослуг від 10.08.2017 № 3421
затверджено План поетапної трансформації ринку кредитної кооперації. Зазначеним
планом передбачено:
- структурну перебудову ринку кредитної кооперації;
- розширення функцій та завдань кредитних спілок;
- удосконалення системи управління кредитної спілки;
- запровадження системи фінансового оздоровлення кредитних спілок та
системи гарантування внесків (вкладів) членів кредитних спілок;
- запровадження дієвих механізмів виведення неплатоспроможних кредитних
спілок з ринку фінансових послуг.
На виконання цього Плану розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.11.2017
№ 4331 схвалено проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження
Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики
за операціями з фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7», яке прийнято з метою
зменшення ризиків неплатоспроможності кредитних спілок через встановлення
адекватних поточному стану розвитку ринку кредитної кооперації вимог до
нормативів капіталу кредитної спілки та інших обов’язкових вимог, що обмежують
ризики за операціями з фінансовими активами кредитних спілок.
Щодо інших напрямів нормативно-правового регулювання
Протягом 2017 року Нацкомфінпослуг розроблено ряд нормативно-правових
актів, спрямованих на:
забезпечення захисту прав споживачів:
розпорядження Нацкомфінпослуг від 01.06.2017 № 2172 «Про затвердження
додаткових вимог до договорів страхування життя» (зареєстровано у Мін`юсті
04.08.2017 за № 963/30831), яким запроваджено додаткові вимоги до договорів
страхування життя, що забезпечить захист прав споживачів при укладанні нових
договорів страхування життя та сприятиме виконанню страховиками зобов’язань за
договорами страхування життя в повному обсязі;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 12.01.2017 № 17 «Про затвердження
Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому
громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг» (зареєстровано у Мін`юсті 06.02.2017 за № 164/30032);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.03.2017 № 537 «Про внесення змін до
Положення про забезпечення права осіб на доступ до публічної інформації у
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
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послуг» (зареєстровано у Мін`юсті 07.04.2017 за № 463/30331);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.07.2017 № 3238 «Про затвердження
Методики розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної
процентної ставки за договором про споживчий кредит» (зареєстровано в Мін`юсті
16.08.2017 за №1008/30876);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.11.2017 № 4258 «Про затвердження
Вимог до методики розрахунку викупної суми за договором страхування життя»;
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Переліку
відомостей про стан індивідуального пенсійного рахунку застрахованої особи в
недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного
забезпечення, які є складовою персональної електронної облікової картки
застрахованої особи, та Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом і
адміністраторами недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи
пенсійного забезпечення» (схвалено для оприлюднення розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 28.12.2017 № 4657);
забезпечення прозорості ринку та вдосконалення дозвільних процедур:
розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 № 3631 «Про затвердження
Змін до Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
(зареєстровано в Мін`юсті 27.09.2017 за №1197/31065);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 25.02.2017 № 2001 «Про внесення змін
до Порядку реєстрації договорів перестрахування та надання страховиками
(агентами,
перестрахувальниками)
інформації
про
укладені
договори
перестрахування
з
страховиками
(перестраховиками)
нерезидентами»
(зареєстровано в Мін`юсті 09.06.2017 за № 715/30583), яке має на меті
удосконалити нагляд за страховиками шляхом отримання повної та прозорої
інформації щодо укладання договорів перестрахування зі страховикаминерезидентами;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 21.12.2017 № 4600 «Про затвердження
Змін до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів» (зареєстровано в Мін`юсті 16.01.2018 за № 62/31514), яке дозволило:
забезпечити впровадження організаційно-правових засад діяльності у сфері
електронної комерції;
забезпечити внесення інформації страховиком про укладені внутрішні
електронні договори обов’язкового страхування до ЄЦБД;
зменшити адміністративні затрати страховиків та МТСБУ;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 06.04.2017 № 948 «Про внесення змін до
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, від 22.12.2015 № 3378» (зареєстровано в Мін`юсті
11.05.2017 за № 590/30458), яке розроблено з метою врегулювання порядку ведення
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Нацкомфінпослуг Реєстру, забезпечення відкритості інформації з Реєстру, а також
запровадження процедури внесення інформації до нього за заявницьким принципом;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.06.2017 № 2864 «Про затвердження
Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у сфері споживчого
кредитування на ринку небанківських фінансових установ» (зареєстровано в
Мін`юсті 12.09.2017 за № 1119/30987);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.12.2017 № 4498 «Про затвердження
зразків деяких документів у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів та технічних описів до
них»;
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до
Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування»
(схвалений для оприлюднення розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.11.2017
№ 4330);
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до
Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників
відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд)» (схвалений для оприлюднення розпорядженням Нацкомфінпослуг
від 28.12.2017 № 4656);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Методичних
рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності
позичальників» (схвалений для оприлюднення розпорядженням Нацкомфінпослуг
від 30.03.2017 № 795);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Порядку
ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ» (схвалений для оприлюднення розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 26.10.2017 № 4149);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про
реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі
фінансові
послуги»
(схвалений
для
оприлюднення
розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3839);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про
показники і вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами
під час надання фінансових послуг фінансовими компаніями» (схвалений для
оприлюднення розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3841);
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» щодо врегулювання особливостей
анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» (схвалений для
оприлюднення розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.10.2017 № 4152);
проект Закону України «Про внесення змін Закону України «Про фінансові
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послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо врегулювання
діяльності фінансових установ» (схвалений для оприлюднення розпорядженням
Нацкомфінпослуг № 1264 від 25.04.2017);
удосконалення інспекційної діяльності та пруденційного нагляду:
розпорядження Нацкомфінпослуг від 16.02.2017 № 290 «Про затвердження
уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання
суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з
надання фінансових послуг» (зареєстроване в Мін’юсті 21.07.2017 за № 893/30761),
яке спрямоване на забезпечення прозорості здійснення Нацкомфінпослуг заходів
державного нагляду (контролю) та використання єдиних підходів до оформлення
результатів перевірок;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.09.2017 № 3840 «Про затвердження
порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а
також юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим
статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та іншими
нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість
надавати послуги з фінансового лізингу» (зареєстровано в Мін`юсті 24.10.2017 за
№ 1294/31162), яким затверджено новий порядок надання звітності такими
суб’єктами господарювання;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.09.2017 № 3701 «Про внесення змін
до Порядку складання звітних даних страховиків щодо надання актуарного звіту»
(зареєстровано в Мін`юсті 04.10.2017 за № 1230/31098), реалізація якого забезпечить
при наданні страховиками актуарних звітів визнання страхових зобов’язань у
достатньому розмірі, для здійснення майбутніх страхових виплат та/або виплат
викупних сум за укладеними договорами страхування, та витрат, пов’язаних з
виконанням таких договорів;
розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.09.2017 № 3782 «Про внесення змін
до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками»
(зареєстровано у Мін`юсті 13.10.2017 за №1257/31125);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 05.10.2017 № 3969 «Про внесення змін
до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення
законодавства про фінансові послуги» (зареєстровано в Мін`юсті 30.10.2017 за
№ 1326/31194);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до
Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами, переважна діяльність у яких здійснюється фінансовими
установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг» (схвалений для оприлюднення
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 21.12.2017 № 4598);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Порядку
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складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними
спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг» (схвалений для оприлюднення розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 14.11.2017 № 4261);
щодо встановлення нових нормативів та інших питань провадження
діяльності на ринку небанківських фінансових послуг:
розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.08.2017 № 3386 «Про затвердження
Положення про обов’язкові критерії та фінансові нормативи, а також вимоги, що
обмежують ризики в діяльності фінансових компаній – управителів при здійсненні
діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» (зареєстровано у
Мін`юсті 25.10.2017 за № 1311/31179);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про
обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з
фінансовими активами кредитних спілок, та визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 16 січня 2004 року № 7» (схвалений для оприлюднення розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 23.11.2017 № 4331);
проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг щодо використання печаток» (схвалений для
оприлюднення розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.12.2017 № 4407);
про визнання такими, що втратили
Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг:

чинність,

розпорядження

розпорядження Нацкомфінпослуг від 15.08.2017 № 3453 «Про внесення змін
до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 27.01.2004 № 27» (зареєстровано в Мін`юсті 13.09.2017 за
№ 1121/30989);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.08.2017 № 3629 «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України» (зареєстровано в Мін`юсті
20.09.2017 за № 1157/31025);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.06.2017 № 2865 «Про визнання таким,
що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року
№ 2422» (зареєстровано в Мін`юсті 21.07.2017 за №892/30760);
розпорядження Нацкомфінпослуг № 947 від 06.04.2017 «Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких розпоряджень Держфінпослуг з питань ліцензування
діяльності з надання фінансових послуг» (зареєстровано в Мін`юсті 27.04.2017 за
№ 555/30423);
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з інших питань:
розпорядження Нацкомфінпослуг від 27.06.2017 № 2863 «Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг» (зареєстровано в Мін`юсті
24.07.2017 за № 896/30764);
розпорядження Нацкомфінпослуг від 12.12.2017 № 4462 «Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України» (зареєстровано в Мін`юсті 03.01.2018 за №14/31466).
Водночас залишаються невирішеними ряд питань, які потребують вирішення
у 2018 році:
посилення (розбудова) інституціональної спроможності регулятора з
урахуванням стандартів на рівні, прийнятих у країнах-членах ЄС, та процедур
діяльності за світовими зразками;
запровадження ефективних механізмів виведення з ринку проблемних
фінансових установ, які не виконують та/або не мають на меті виконувати
зобов’язання за договорами про надання фінансових послуг і створюють суттєві
системні ризики для ринку;
створення компенсаційних механізмів захисту споживачів небанківських
фінансових послуг;
посилення вимог щодо відповідальності власників та керівників небанківських
фінансових установ за скоєні злочини на ринках фінансових послуг;
посилення взаємодії з іншими державними органами у частині запобігання та
недопущення порушень на ринках фінансових послуг.
1.2. Міжнародне співробітництво та інтеграція в європейський та
світовий ринки фінансових послуг, міжнародна технічна допомога
Упродовж 2017 року Нацкомфінпослуг проводила активну роботу з метою
інтеграції ринків фінансових послуг України в європейський та світовий ринки
фінансових послуг.
У контексті забезпечення співпраці з європейськими регуляторами фінансових
ринків Нацкомфінпослуг взаємодіяла, зокрема, з відповідними державними
установами Австрії, Латвії та Польщі.
Нацкомфінпослуг у межах компетенції долучалась до підготовки пропозицій
до переговорів щодо доступу до ринку в рамках вступу Республіки Білорусь до
СОТ. Також Нацкомфінпослуг взяла участь у восьмому раунді переговорів з
укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Турецької
Республіки, який відбувся у м. Києві 25–27 жовтня 2017 року.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2007
№ 797-р Нацкомфінпослуг визначена уповноваженим органом, відповідальним за
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забезпечення участі держави у Міжнародній асоціації органів страхового нагляду
(IAIS) та Міжнародній організації нагляду за пенсійними фондами (IOPS). При
цьому заходи щодо забезпечення участі в зазначених організаціях здійснюються в
межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.
Враховуючи відсутність бюджетних коштів на сплату членських внесків до
зазначених міжнародних організацій, Нацкомфінпослуг у 2017 році не набула
членства в IAIS та IOPS.
У
рамках
реформування
небанківського
фінансового
сектору
Нацкомфінпослуг використовувала можливості проектів міжнародної технічної
допомоги, зокрема шляхом залучення іноземних експертів, а також ознайомлення з
кращим іноземним досвідом та можливостями його практичного використання в
Україні.
Допомога Європейського Союзу
Упродовж 2017 року Нацкомфінпослуг брала участь у реалізації двох
компонентів Проекту Європейського Союзу «Технічна допомога за пріоритетними
напрямками фінансового сектору» EU – FINSTAR (далі – Проект) стосовно
нормативних засад фінансової звітності для всіх регуляторів фінансового сектора в
Україні через запровадження МСФЗ і таксономії FINREP-XBRL та щодо зміцнення
засад грошово-кредитної та фінансової статистики.
За сприяння Проекту Міністерством фінансів України та регуляторами
фінансового сектору України підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо
розробки та запровадження Системи фінансової звітності.
Згідно з Меморандумом регулятори узгодили спільні дії щодо створення та
запуску у 2019 році системи фінансової звітності, яка дозволятиме здійснювати
прийом, обробку, перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у
єдиному форматі на основі стандарту XBRL.
Його виконання дозволить регуляторам повноцінно реалізувати положення
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо складання
і подання підприємствами, що становлять суспільний інтерес, фінансової звітності
органам державної влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному
форматі з 2019 року, а також є одним із важливих кроків у рамках реалізації
Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.
Окрім того, співробітники Нацкомфінпослуг взяли участь у низці навчальних
заходів у рамках Проекту за участі іноземних експертів щодо концептуальних основ
XBRL, таксономії IFRS XBRL, DPM-архітектури, структури фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес, статистики страхових компаній та
недержавних пенсійних фондів тощо. Значна частина підготовлених експертами
аналітичних матеріалів була використана регулятором у поточній роботі.
24–25 травня 2017 року в рамках інструменту інституційної розбудови
Європейської Комісії TAIEX відбувся семінар на тему: «Регулювання фінансового
лізингу». У заході взяли участь представники Нацкомфінпослуг, Національного
банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
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Міністерства фінансів України, профільних комітетів Верховної Ради України, а
також Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» та провідних фінансових
компаній. Експертами було представлено інформацію щодо здійснення нагляду за
ринком фінансового лізингу в низці країн-членів ЄС, а також особливостей
нормативно-правового регулювання діяльності фінансових компаній. Водночас,
учасники заходу детально обговорили положення проекту Закону України «Про
фінансовий лізинг».
Також Нацкомфінпослуг налагодила співробітництво з новим проектом
міжнародної технічної допомоги ЄС «Посилення регулювання та нагляду за
небанківським фінансовим сектором», який розпочав свою роботу 17.11.2017.
Метою зазначеного проекту є сприяння у розбудові належного регулятивного
середовища для небанківських фінансових послуг та впровадження кращих практик
нагляду.
Наразі керівництвом Нацкомфінпослуг та ключовими експертами узгоджено
основні напрямки спільної роботи та алгоритм взаємодії на першому етапі реалізації
зазначеного проекту.
Допомога Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів
Америки (USAID)
Упродовж 2017 року Нацкомфінпослуг активно взаємодіяла з проектом
міжнародної технічної допомоги USAID «Кредитування сільськогосподарських
виробників» (САР)».
Так, з метою удосконалення регуляторного середовища, проектом САР разом
з асоціаціями кредитних спілок здійснено розробку нової редакції проекту Закону
України «Про кредитні спілки» та доопрацьовано зазначений законопроект з
керівництвом Нацкомфінпослуг та усіма заінтересованими сторонами. Зазначений
проект закону зареєстровано у Верховній Раді України 21.04.2017 за № 6405.
Окрім того, з метою представлення кращої міжнародної практики в сфері
регулювання та нагляду за кредитними спілками, проектом САР проведено для
співробітників Нацкомфінпослуг та учасників ринку серію тренінгів, семінарів та
інших заходів.
Діяльність зазначеного вище проекту значною мірою спрямована на роботу з
асоціаціями кредитних спілок та їх членами в питаннях підвищення їхньої
спроможності, впровадження ефективних бізнес-процесів, покращення фінансової
стійкості, а також розширення спектру фінансових послуг, які вони можуть
запропонувати своїм членам.
У рамках реалізації проекту САР експертами з Нідерландів проведено ряд
навчальних заходів з агрофінансування для представників 18 кредитних спілок
стосовно інструментів планування та управління кредитною спілкою, стратегічного
планування, кадрового менеджменту, розробки кредитних продуктів, маркетингу та
маркетингових досліджень.
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Допомога Уряду Німеччини
Упродовж другої половини 2017 року представники Нацкомфінпослуг взяли
участь у «Програмі з європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових
послуг» у рамках реалізації проекту «Консультаційний фонд реформ», що за
дорученням Уряду Німеччини реалізується федеральною компанією Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Зазначена програма була спрямована на підвищення професійних знань з
питань європейської інтеграції та імплементації нормативних актів ЄС з фінансових
послуг.
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2.1. Загальна інформація
Одним із напрямків здійснення владних повноважень Нацкомфінпослуг є
надання суб’єктам господарської діяльності адміністративних послуг, спрямованих
на набуття, зміну чи припинення їх прав та обов’язків у сфері надання
небанківських фінансових послуг.
Надання адміністративних послуг Нацкомфінпослуг здійснюється відповідно
до положень Закону України «Про адміністративні послуги» з урахуванням
особливостей, визначених Законами України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах та
прийнятих на їх виконання підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема,
відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на офіційному
веб-сайті Нацкомфінпослуг розміщено перелік адміністративних послуг, що
надаються Нацкомфінпослуг, інформаційні картки адміністративних послуг, бланки
заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, тощо.
Адміністративні послуги надаються Нацкомфінпослуг з дотриманням
принципів відкритості, прозорості, оперативності, своєчасності, доступності та
зручності для суб’єктів звернень.
Законодавством передбачено надання Нацкомфінпослуг 64 адміністративних
послуг, з них 10 – платних та 54 – тих, що надаються безоплатно. Змінами до
законодавства передбачено скорочення кількості адміністративних послуг до 37.
Детальна інформація наведена в додатку 2.
Кількість адміністративних послуг, наданих
Нацкомфінпослуг, 2015 - 2017 рр.
6310
5923
5952
5472

7509
5328
(-10,5%)

2181
(+509,2%)

451

358

2015 рік
Платні адмінпослуги

2016 рік

2017 рік

Безоплатні адмінпослуги

У звітному періоді збереглась тенденція минулих років щодо збільшення
кількості надання адміністративних послуг. Так, у 2017 році Нацкомфінпослуг
надано понад 7,5 тис. адміністративних послуг, що на 19% більше, ніж у 2016 році.
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Інформація про надані адміністративні послуги протягом
2015 – 2017 років
Надано адміністративних
послуг
2015 рік

2016 рік

2017 рік

Відхилення
2017/2016,
(+/- )%

Послуги пов’язані з веденням обліку
фінансових установ, їх відокремлених
підрозділів у Державному реєстрі фінансових
установ

2108

2981

2549

-14,5%

Послуги з видачі,
анулювання ліцензій

903

607

2361

+289,0%

Реєстрація
правил
добровільного
страхування,
реєстрація
договорів
перестрахування

2594

2450

2309

-5,8%

Погодження набуття або збільшення істотної
участі у фінансовій установі

74

92

114

+23,9%

Послуги пов’язані з веденням обліку
юридичних осіб у Реєстрі осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право
надавати окремі фінансові послуги

46

50

66

+32,0%

Включення та виключення аудиторської
фірми або аудитора до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, продовження строку дії
свідоцтва та внесення змін до реєстру

100

68

38

-44,1%

Реєстрація пенсійних схем та змін до них,
реєстрація інвестиційної декларації та змін до
неї, погодження статуту недержавного
пенсійного фонду та змін до нього,
погодження членів ради недержавного
пенсійного фонду, погодження рекламних
матеріалів з недержавного пенсійного
забезпечення

71

32

37

+15,6%

Внесення та виключення страхових та
перестрахових брокерів до Державного
реєстру страхових та перестрахових брокерів,
видача дублікатів відповідного свідоцтва

11

13

10

-23,1%

Інші

16

17

25

+47,1%

5923

6310

7509

+19,0%

Назва адміністративної послуги

Всього

переоформлення

та

У структурі наданих у 2017 році адміністративних послуг 28,9%, або 2,18 тис.
адміністративних послуг склали ліцензії, видані Нацкомфінпослуг учасникам ринків
фінансових послуг.
Збільшення кількості наданих адміністративних послуг відбулось у зв’язку з
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набранням чинності Законом України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» та Ліцензійними умовами господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913,
відповідно до яких, для здійснення діяльності з надання послуг з фінансового
лізингу, надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту,
надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого
управління фінансовими активами суб’єктам господарювання, які внесені до
Державного реєстру фінансових установ або до реєстру осіб, які не є фінансовими
установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, необхідно
отримати ліцензію.
Удосконалення надання Нацкомфінпослуг
здійснюється за такими напрямами:

адміністративних

послуг

- приведення законодавства про регулювання діяльності з надання
фінансових послуг у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні
послуги»;
- скорочення кількості адміністративних послуг;
- змістовне наповнення адміністративної послуги,
пруденційного нагляду та найкращої світової практики;

виходячи

з

цілей

- удосконалення процедур надання адміністративних послуг.
Окремо слід зазначити, що у 2017 році Нацкомфінпослуг здійснено заходи
щодо впровадження системи електронного документообігу та інтеграції її з Єдиним
державним порталом адміністративних послуг для надання адміністративних
послуг, а саме – видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
2.2. Ведення Державного реєстру фінансових установ та інших реєстрів
учасників ринків фінансових послуг
Відповідно до статті 20 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», державне регулювання діяльності з
надання фінансових послуг здійснюється шляхом ведення державних реєстрів
фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають
право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання
фінансових послуг.
Протягом 2017 року набули статусу фінансової установи та включені до
Державного реєстру фінансових установ 145 суб’єктів господарської діяльності,
водночас виключено з Державного реєстру фінансових установ 277 фінансових
установ.
Станом на 31.12.2017 в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося
1 993 фінансові установи.
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Внесено

Виключено

Протягом 2017
року

Відхилення
2017/2016,
(+/- ) шт.

Кількість фінансових установ у Державному реєстрі фінансових установ,
2016 – 2017 рр.

Станом на
31.12.2017

310

4

20

294

-16

з ризикових видів страхування

271

4

14

261

-10

зі страхування життя

39

0

6

33

-6

Кредитні спілки

462

1

85

378

-84

Фінансові компанії*

809

126

117

818

+9

Ломбарди

456

14

55

415

-41

Адміністратори НПФ

22

0

0

22

0

Недержавні пенсійні фонди

64

0

0

64

0

Довірчі товариства

2

0

0

2

0

2 125

145

277

1 993

-132

Фінансові установи

Страхові компанії, всього

Станом на
31.12.2016

у тому числі:

РАЗОМ
* з урахуванням:

- кредитних установ та юридичних осіб публічного права, яким у зв’язку із набранням
чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування
фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої
зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» змінено тип фінансової
установи на «фінансова компанія»;
- фінансових компаній – управителів ФОН та ФФБ, а також адміністраторів фінансових
активів для придбання товарів у групах.

Крім Державного реєстру фінансових установ, Нацкомфінпослуг веде інші
реєстри учасників ринків небанківських фінансових послуг, у тому числі:
- реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати
окремі фінансові послуги;
- єдиний реєстр бюро кредитних історій;
- державний реєстр страхових та перестрахових брокерів;
- реєстр осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть
здійснювати діяльність з визначення причин настання страхового випадку та
розміру збитків (аварійні комісари);
- реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ;
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- перелік осіб, яким видано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним
вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками;
- перелік осіб, які отримали сертифікат на право здійснення тимчасової
адміністрації фінансових установ.

Протягом
2017 року

31.12.2016

Виключено

Станом на
31.12.2017

31.12.2015

Внесено

Станом на

Відхилення
2017/2016,
(+/- ) шт.

Ведення Нацкомфінпослуг інших реєстрів (переліків),
2016 – 2017 рр.

268

202

33

52

183

-19

8

7

0

0

7

0

Державний реєстр страхових
та перестрахових брокерів

51

57

4

5

56

-1

Реєстр аудиторів, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки фінансових установ

156

165

16

45

136

-29

Перелік осіб, яким видано
свідоцтво про відповідність
кваліфікаційним вимогам до
осіб, які можуть займатися
актуарними розрахунками

34

38

12

0

50

+12

Перелік осіб, які отримали
сертифікат
на
право
здійснення
тимчасової
адміністрації
фінансових
установ

36

38

3

0

41

+3

Реєстр осіб, які відповідають
кваліфікаційним вимогам та
можуть
здійснювати
діяльність
з
визначення
причин настання страхового
випадку та розміру збитків
(аварійні комісари)

370

370

59

0**

304**

+59

2

2

0

0

2

0

Назва

Реєстр осіб, які не є
фінансовими установами, але
мають право надавати окремі
фінансові послуги
Єдиний
реєстр
кредитних історій

Перелік
організацій

бюро

саморегулівних

** свідоцтво аварійного комісара строкове та діє на протязі 3 років, при цьому інформація з
реєстру не виключається; станом на 31.12.2017 кількість діючих свідоцтв аварійних комісарів –
304.
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У 2017 році виключено з реєстру аудиторських фірм та аудиторів 20
аудиторських фірм у зв’язку з ненаданням аудиторськими фірмами необхідних
документів для продовження строку дії свідоцтва та 9 аудиторських фірм у зв’язку
із втратою аудиторською фірмою або аудитором права на здійснення аудиторської
діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність».
2.3. Ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг
(крім діяльності на ринку цінних паперів)
Статтею 20 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» визначено, що одним із шляхів державного регулювання
діяльності з надання фінансових послуг є здійснення її ліцензування.
Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі –
Закон про ліцензування) визначено виключний перелік видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлено уніфікований порядок їх
ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за
порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
Так, відповідно до положень Закону про ліцензування, Переліку органів
ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015
№ 609, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23.11.2011 № 1070, Нацкомфінпослуг є органом ліцензування у сфері надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 затверджено
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні
умови), яка 10.12.2016 набрала чинності.
Протягом 2017 року фінансовим установам видано 2 181 ліцензію, у т.ч. 1708
ліцензій (78,3% загальної кількості) – фінансовим компаніям та ломбардам, 201
ліцензію (9,2% загальної кількості) – кредитним спілкам на надання коштів у
позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
У порівнянні з 2016 роком кількість виданих у 2017 році ліцензій зросла у 7,4
разу (у 2016 році видано 293 ліцензії).
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Структура виданих у 2017 році ліцензій за видами фінансових
послуг
297

74

104

850

474

382
Страхування
Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
Надання послуг з фінансового лізингу
Надання послуг з факторингу
Надання гарантій та поручительств
Інші

Кількість виданих та діючих ліцензій на кінець 2017 року

Вид діяльності, на яку видаються ліцензії

Страхування інше, ніж страхування життя
Страхування життя
Діяльність кредитних спілок з залучення фінансових
активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення
Діяльність кредитних спілок з надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту
Провадження діяльності з адміністрування недержавних
пенсійних фондів
Провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг, а саме на управління майном для
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України
«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном
при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
Надання фінансовими компаніями коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту,
Надання фінансовими компаніями послуг з фінансового
лізингу
Надання фінансовими компаніями послуг з факторингу

шт.

Кількість
діючих
ліцензій
станом на
кінець 2017
року
шт.

104

3 850

0

28

12

195

201

253

0

21

1

54

439

500

288

285

474

466

Видано
ліцензій
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Надання
фінансовими
компаніями
гарантій
та
поручительств
Адміністрування фінансових активів для придбання
товарів у групах
Залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо
наступного їх повернення
Надання ломбардами коштів у позику, у тому числі і на
умовах фінансового кредиту
Надання юридичними особами, які не є фінансовими
установами, послуг з фінансового лізингу
Всього

297

293

0

6

1

1

270

298

94

94

2 181

6 344

Обсяг коштів, що надійшов до місцевих бюджетів протягом 2017 року, за
надані Нацкомфінпослуг платні адміністративні послуги – видачу ліцензій
перевищив 3,6 млн. грн., що у 8,6 разу більше, ніж у 2016 році.
На динаміку діючих ліцензій та надходження до місцевих бюджетів від
здійснення процедур ліцензування безпосередньо впливають:
- особливості вимог Закону про ліцензування (ліцензія видається на
необмежений строк; за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї
мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що
діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії;
переоформлення ліцензії є безоплатним);
- підвищення розміру мінімальної заробітної плати;
- збільшення кількості виданих ліцензій.
Крім того, відповідно до статті 5 Закону України «Про тимчасові заходи на
період проведення антитерористичної операції», ліцензії та документи дозвільного
характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території
проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її
проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення
антитерористичної операції.
Водночас у 2017 році Нацкомфінпослуг прийнято:
- 360 рішень про анулювання ліцензій, з них: 159 – як захід впливу, 201 – за
заявою ліцензіата та /або у зв’язку із переоформленням ліцензії;
- 641 рішення про залишення заяв про отримання ліцензій без розгляду;
- 925 рішень про відмову у видачі ліцензій, у тому числі 895 – внаслідок
невідповідності ліцензійним умовам, 30 – надання заявником недостовірних даних.
До основних причин відмови у видачі ліцензій та залишення заяви про видачу
ліцензії без розгляду належать такі:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані
не в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії: оформлений із порушенням вимог Закону України «Про ліцензування видів
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господарської діяльності», складений не за встановленою формою або не містить
даних, які обов’язково вносяться до них згідно із Законом України «Про
ліцензування видів господарської діяльності»;
3) встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам,
встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві
про отримання ліцензії.
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3.1. Пруденційний нагляд
У Нацкомфінпослуг на постійній основі забезпечується щоквартальний аналіз
звітних даних суб’єктів нагляду на предмет загального фінансового стану
фінансової установи, дотримання ними вимог до платоспроможності та інших
обов’язкових фінансових нормативів.
При цьому, у 2017 році пріоритетними напрямками здійснення пруденційного
нагляду за діяльністю страховиків було визначено контроль за дотриманням вимог
щодо розкриття інформації, управління ризиками, резервування та підвищення
відповідальності фінансових установ за порушення зазначених вимог.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.11.2016 № 2924 «Про затвердження Змін
до Порядку складання звітних даних страховиків», що зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 19.12.2016 за № 1660/29790, визначено необхідність подання разом
із річною звітністю інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного
стрес-тестування; впроваджено розкриття інформації щодо якості активів
страховика для потреб пруденційного нагляду і значно розширено перелік
інформації, яка розкривається в пояснювальній записці до звітних даних страховика.
Крім того, цим розпорядженням передбачено наступне:
- розкриття інформації про стислі результати проведеного страховиком стрестестування річної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та
результатів проведених стрес-тестів;
- розкриття інформації про корпоративне управління страховика для
страховиків, утворених у формі акціонерних товариств, у відповідності до статті 12 1
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг»;
- розкриття інформації щодо порядку формування страхових резервів та
частки перестраховиків у страхових резервах, застосованих страховиком методів
формування страхових резервів;
- розкриття інформації щодо належності страховика до фінансових груп;
- розкриття інформації щодо дотримання страховиком нормативів достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, якості активів та ризиковості операцій
тощо.
Пруденційний нагляд у системі недержавного пенсійного забезпечення
базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану
фінансової установи, аналізу результатів діяльності системи та якості управління
нею, дотримання обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Така оцінка дає змогу скласти об’єктивну картину щодо стану конкретного
суб’єкта нагляду і, відповідно, проведення аналізу ринку недержавного пенсійного
забезпечення в цілому.
Зазначене, зокрема, є важливим для виявлення відхилень у діяльності НПФ та
запобігання порушенням, або вжиття заходів впливу з метою захисту інтересів
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учасників НПФ.
Відповідно до вимог чинного законодавства, за ведення бухгалтерського
обліку, складання та подання звітності з недержавного пенсійного забезпечення,
заходи впливу можуть бути застосовані лише до адміністраторів НПФ.
Пруденційний нагляд за діяльністю фінансових компаній – управителів ФФБ
та ФОН базується на дотриманні ліцензіатом протягом строку дії ліцензії на
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на
управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю, відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
нормативів щодо ліквідності, власного капіталу, якості активів та ризиковості
операцій, установлених законодавством, а також Ліцензійними умовами
провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для
фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю,
затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225 та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 927/9526.
У 2017 році до Нацкомфінпослуг прийнято та опрацьовано 11 537 пакетів
звітних даних. У порівнянні з 2016 роком спостерігається зменшення загальної
кількості поданих пакетів звітних документів на 464, або на 3,9%, що пов’язано із
зменшенням кількості фінансових установ.
За результатами здійснення пруденційного нагляду, у тому числі за недотримання
встановлених нормативів, ненадання, несвоєчасне надання або надання
недостовірної інформації, невиконання раніше застосованих заходів впливу,
протягом звітного року складено 1 256 актів про правопорушення, що на 39,6%
менше, ніж у 2016 році, у зв’язку з покращенням виконання небанківськими
фінансовими установами та лізингодавцями вимог законодавства з питань
регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
Індикативні показники кількості складених актів про правопорушення до кількості
фінансових установ за їх видами, 2016 – 2017рр.
Рік

Страхові
компанії

Кредитні
спілки

Суб’єкти
недержавного
пенсійного
забезпечення

Фінансові
компанії*

Ломбарди

Лізингодавці

2016 рік

0,96

1,55

0,08

0,64

0,50

1,33

2017рік

0,78

0,86

0,42

0,45

0,34

0,69

* з урахуванням:
- кредитних установ та юридичних осіб публічного права, яким у зв’язку із набранням
чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування
фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої
зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» змінено тип фінансової
установи на «фінансова компанія»;
- фінансових компаній – управителів ФОН та ФФБ, а також адміністраторів фінансових
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активів для придбання товарів у групах.

За результатами розгляду справ про правопорушення, за напрямком
пруденційного нагляду у 2017 році, застосовано 1 177 заходів впливу (що на 39,2%
менше, ніж у 2016 році), з них:
-

щодо страхових компаній – 236, що на 18,3% менше, ніж у 2016 році;

-

щодо кредитних спілок – 278, що на 55,9% менше, ніж у 2016 році;

-

щодо фінансових компаній* – 373, що на 142,0% менше, ніж у 2016 році;

-

щодо лізингодавців – 125, що на 50,2% менше, ніж у 2016 році;

-

щодо ломбардів – 134, що на 39,1% менше, ніж у 2016 році;

-

щодо управителів ФФБ та ФОН – 8, що на 66,7% менше, ніж у 2016 році;

- щодо суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення – 23, що у 3,8 рази
більше, ніж у 2016 році.
Структура застосованих заходів впливу за результатами
пруденційного нагляду
631
2016 рік

515

2017 рік

373
298
236

278

251
125
24 8

Страхові
компанії

Кредитні спілки

Фінансові
компанії*

220
134
6 23

1 0

Управителі Адміністратори Лізингодавці
ФФБ та ФОН
фінансових
активів для
придбання
товарів у групах

Ломбарди

Суб’єкти
недержавного
пенсійного
забезпечення

* з урахуванням кредитних установ та юридичних осіб публічного права, яким у зв’язку із
набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди,
завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» змінено тип фінансової
установи на «фінансова компанія».
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Страхові компанії

Кредитні спілки

Фінансові компанії

Адміністратори
фінансових активів
для придбання
товарів у групах

Лізингодавці

Ломбарди

Всього

Вид рішення

99

191

0

1

77

0

0

17

385

62

80

0

8

76

0

0

17

243

-37

-111

0

7

-1

0

0

0

-142

2016 рік

189

440

8

5

383

1

172 155 1353

2017 рік
відхилення
2017/2016
(+/-), шт.
2016 рік

171

135

5

15

238

0

101

99

764

-18

-305

-3

10

-145

-1

-71

-56

-589

0

0

16

0

55

79

48

198

3

63

3

0

59

24

18

170

3

63

-13

0

4

0

-55

-30

-28

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

Рік

2016 рік
Розпорядження
про
2017 рік
застосування
заходу впливу відхилення
(усунути
2017/2016
порушення)
(+/-), шт.
Постанови про
накладення
штрафів

Управителі ФФБ та
ФОН
Суб’єкти
недержавного
пенсійного
забезпечення

Структура прийнятих рішень за складеними актами про правопорушення за
результатами пруденційного нагляду

Розпорядження
2017 рік
про
виключення з відхилення
2017/2016
реєстрів
(+/-), шт.
План
2016 рік
відновлення
2017 рік
фінансової
відхилення
стабільності
2017/2016
(+/-), шт.

У 2017 році Нацкомфінпослуг з метою налагодження системи раннього
сповіщення про реалізацію основних ризиків у діяльності установ для страховиків зі
страхування життя та страховиків, щодо діяльності яких надходить велика кількість
скарг, запроваджено щодекадне інформування Нацкомфінпослуг про дотримання
фінансових нормативів та про істотні операції з активами.
3.2. Інспекційна діяльність
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» серед основних завдань Нацкомфінпослуг є
здійснення нагляду за наданням фінансових послуг та додержанням законодавства у
цій сфері.
Відповідно до статті 30 зазначеного закону, уповноважений орган має право
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проводити в межах своїх повноважень перевірку (інспекцію) діяльності учасників
ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), їх афілійованих та
споріднених осіб.
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» передбачено проведення планових та позапланових
заходів державного нагляду (контролю), які здійснюються шляхом проведення
перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.
У 2017 році Нацкомфінпослуг планових перевірок не проводилося у зв’язку з
дією мораторію на проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
Водночас протягом 2017 року Нацкомфінпослуг здійснено 94 позапланові
перевірки (що на 59,3% більше, ніж у 2016 році), з них:
- за рішенням суду – 9;
- за погодженням з Державною регуляторною службою України – 84;
- за клопотанням заявника – 1.
Структура проведених позапланових перевірок у 2017 році за
видами фінансових установ
80
39

2016 рік
3

5

Cтрахові компанії Фінансові компанії

16

4

Кредитні спілки

1

5

2017 рік

Управителі ФФБ

Слід зазначити, що у 2016 році Нацкомфінпослуг здійснено 57 планових
виїзних перевірок.
У зв’язку з посиленням відповідальності за порушення законодавства у сфері
ліцензування під час провадження господарської діяльності, у тому числі за
неусунення порушень законодавства, виявлених під час здійснення позапланових
перевірок, суб’єктами нагляду значно підвищено рівень фінансової дисципліни, що
знайшло своє відображення у зменшенні кількості застосованих Нацкомфінпослуг
заходів впливу. Так, за результатами розгляду матеріалів перевірок,
Нацкомфінпослуг у 2017 році прийнято 36 рішень, з яких:
- розпоряджень про усунення порушень законодавства про фінансові послуги,
у т.ч. ліцензійних умов – 20;
- розпоряджень про анулювання ліцензій – 15 (анульовано 159 ліцензій);
- розпоряджень про виключення з Державного реєстру фінансових установ – 1.
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Кількість заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг за
результатами проведених позапланових перевірок
у 2017 році

9

17

1
2

Страховики

Фінансові
компанії

4

3
Управителі
ФФБ

Кредитні
спілки

усунути порушення законодавства
анулювання ліцензій
виключення з реєстрів (переліків)

Серед актуальних питань здійснення інспекційної діяльності, що потребують
вирішення у 2018 році, слід відзначити:
- виведення Нацкомфінпослуг з-під мораторію на перевірки;
- затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення
Нацкомфінпослуг планових заходів державного нагляду (контролю).
3.3. Застосування штрафних санкцій за правопорушення, вчинені на
ринках небанківських фінансових послуг
Відповідно до статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», Нацкомфінпослуг застосовує до учасників
ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за:
- провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом
встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної
ліцензії та/або реєстрації;
- неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної
інформації (звітності);
- ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження.
Протягом 2017 року Нацкомфінпослуг застосовано штрафних санкцій на суму
12 503,3 тис. грн. У порівнянні з 2016 роком, загальна суму застосованих штрафних
санкцій до фінансових установ зменшилась на 29,7%.
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Штрафні санкції застосовані за правопорушення, вчинені на ринках
фінансових послуг, 2016 - 2017рр.

2017 рік

Всього

За результатами
пруденційного
нагляду

За результатами
інспекційної
діяльності

За результатами
іншої наглядової
діяльності

Фінансові
установи

Відхилення 2017/2016,
(+/-),
тис. грн.

тис. грн.

Страховики

3619,8

4 316,3

2247,4

37,4

2 031,5

+696,5

Кредитні спілки

5893,9

1 989,0

1433,1

0

555,9

-3 904,9

Фінансові компанії

3864,6

2 649,4

2334,9

18,7

295,8

-1 215,2

1853

1 621,4

1006,4

0

615,0

-231,6

6,8

8,5

0

0

8,5

+1,7

2484,9

1 344,1

884,0

0

460,1

-1 140,8

66,3

574,6

91,8

0

482,8

+508,3

17789,3

12 503,3

7 997,6

56,1

4 449,6

-5 286,0

Ломбарди
Адміністратори
товарів у групах
Лізингодавці
Адміністратори
НПФ та управителі
ФФБ та ФОН
Всього

2016 рік

Серед проблемних питань застосування та стягнення штрафних санкцій, що
потребують вирішення у 2018 році, слід відмітити необхідність внесення змін до
законодавства в частині надання постановам про накладення штрафних санкцій
статусу виконавчого документа.
3.4. Захист прав споживачів, робота зі зверненнями громадян
За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 своїм конституційним правом на
звернення скористалось 7 128 громадян. Протягом зазначеного періоду до
Нацкомфінпослуг надійшло 6 945 індивідуальних та колективних звернень громадян
з різних регіонів України, що на 700 звернень більше, ніж за відповідний період
2016 року (6 245 звернень).
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Розподіл звернень громадян за способом подання
у 2017 році
4 073
(-5,8%)

4 323

1 849
(+37,2%)

1023

1348

(+78,2%)

574

2016 рік

В ел. вигляді через
мережу Інтернет
В паперовому вигляді
безпосередньо в
Нацкомфінпослуг
Через органи
державної влади

2017 рік

У 2017 році відбулося збільшення кількості звернень громадян, що були
надіслані з використанням мережі Інтернет. Загальна кількість таких звернень
становить 1 849, що на 37,2% більше, ніж у 2016 році.
Протягом звітного періоду Нацкомфінпослуг отримано 268 анонімних
звернень та звернень, які не належать до компетенції Нацкомфінпослуг, що
становить 3,9% від загальної кількості звернень громадян.
Колективних звернень за вказаний період надійшло 82, що становить 1,2% від
загальної кількості звернень громадян.
У той же час кількість повторних звернень (87) не перевищила 1,3% від їхньої
загальної кількості. Основною причиною повторних звернень є неможливість
вирішення питання у встановлений законодавством термін, оскільки для вирішення
таких питань необхідно отримати від учасників ринків фінансових послуг та/або від
інших органів державної влади додаткові матеріали (документи), провести
детальний їх аналіз. В окремих випадках питання, порушені у зверненнях громадян,
потребують вирішення шляхом їх розгляду на засіданнях Нацкомфінпослуг як
колегіального органу з урахуванням позицій всіх сторін та висновків компетентних
органів.
При цьому зазначимо, що в більшості випадків наявність повторного
звернення не свідчить про невирішеність питання, оскільки заявники включають у
свої наступні звернення нові питання додатково до тих, на які вже отримали
вичерпну відповідь.
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Розподіл звернень громадян за видами небанківських фінансових
установ та лізингодавців, 2016 - 2017 рр.

5231
4660

2016 рік
2017 рік

645 492

Страхові компанії

Фінансові
компанії та
ломбарди

572 720

69 126

Кредитні спілки Управителі ФОН
та ФФБ

299 376
Інші

Питання, з якими зверталися громадяни до Нацкомфінпослуг, стосувалися
передусім додержання законодавства у сфері надання страхових послуг – 5 231
звернення, або 75,3% від загальної кількості звернень. Зокрема, більшість звернень
від споживачів зазначеного виду послуг надійшла з таких питань: порушення
строків виплати або зменшення суми страхового відшкодування; відмови у виплаті
пені за несвоєчасне страхове відшкодування страховиками; безпідставної відмови у
виплаті страхового відшкодування; незгоди страхувальника щодо визначення
розміру відшкодування витрат, пов’язаних із відновлювальним ремонтом
транспортного засобу, тощо.
Зважаючи на серйозність зафіксованих перевіркою наслідків неналежного
виконання зобов’язань страховими компаніями, запровадження у ІІ півріччі 2017
року проведення позапланових перевірок страховиків за погодженням з Державною
регуляторною службою сприяло підвищенню платіжної дисципліни страхових
компаній.
За результатами вжитих Нацкомфінпослуг заходів нагляду, заявники
отримували страхове відшкодування, що також є об’єктивним індикатором
ефективності наглядових дій з боку Нацкомфінпослуг.
Другий рік поспіль, за результатами вжитих заходів Нацкомфінпослуг
страхувальниками за рік сплачено близько 100 млн. грн. страхових відшкодувань (у
тому числі пеню), що свідчить про ефективність наглядових дій з боку
Нацкомфінпослуг як регулятора фінансових послуг на ринку небанківських
фінансових установ.
Серед інших питань актуальними залишаються питання врегулювання
відносин з фінансовими компаніями та ломбардами (492 звернення, або 7%).
Більшість споживачів скаржилася на порушення або невиконання договірних
зобов’язань фінансовими установами. Зменшення на 24,7% кількості таких звернень
пов’язано з:
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- проведенням протягом 2016 – 2017 років роз’яснювальної роботи серед
фізичних осіб – споживачів послуг фінансового лізингу та лізингодавців щодо
визнання нікчемними правочинів за договорами фінансового лізингу, не
засвідченими нотаріально;
- проведенням протягом 2017 року роз’яснювальної роботи щодо укладання
та виконання договорів факторингу з боку фактора та клієнта в частині переходу
права вимоги до боржників;
- здійсненням заходів державного нагляду (контролю), за результатами яких
було виключено з Державного реєстру фінансових установ недобросовісних
надавачів фінансових послуг та анулювано таким установам ліцензії на надання
фінансових послуг з факторингу.
Актуальними також залишаються звернення з питань надання послуг
кредитними установами – 10,4% (720 звернень), у яких споживачами порушувались
питання повернення депозитних вкладів кредитними спілками, більшість з яких не
знаходяться в Державному реєстрі фінансових установ, але мають невиконані
зобов’язання перед вкладниками (понад 200 звернень).
За результатами розгляду звернень з питань діяльності кредитних спілок та
фінансових компаній, що мали статус кредитних установ до 19.11.2016, до
порушників законодавства застосовувалися заходи впливу, надавались письмові
відповіді та роз’яснення, оприлюднювалися інформаційні повідомлення,
проводились навчальні семінари та круглі столи. Усунення піднаглядними
установами не лише виявлених порушень, а й причин, що сприяли їх вчиненню,
дозволило привести їх діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
Зменшення кількості звернень, що стосуються діяльності діючих фінансових
установ, пояснюється проведенням у 2017 році ліцензування піднаглядних суб’єктів
ринку у зв’язку з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності
на ринку цінних паперів)», оскільки йому передував аналіз внутрішніх положень та
типових договорів щодо надання фінансових послуг.
Серед інших питань, з якими звертались громадяни протягом 2017 року,
відмітимо:
- 28 звернень громадян, у яких оскаржуються рішення посадових осіб
Нацкомфінпослуг, що становить 0,4% від загальної кількості звернень (за
результатами перевірок, фактів, що підтверджують порушення посадовими особами
Нацкомфінпослуг вимог законодавства, у тому числі щодо порядку розгляду
звернень громадян, не встановлено);
- 80 звернень громадян стосувались надання копій документів або листіввідповідей на звернення громадян.
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Загальний стан опрацювання звернень громадян у 2016 – 2017 рр.
2016 рік

2017 рік

1 823

2828*

0

0

Переадресовано звернень за належністю до інших
органів, відповідно до статті 7 Закону України
«Про звернення громадян»
Повернуто автору відповідно до статей 5 і 7
Закону України «Про звернення громадян»

130

124

130

127

Не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17
Закону України «Про звернення громадян»
Надано роз’яснень

6

17

4 156

3393

Вирішено позитивно
Відмовлено в задоволенні

* на кінець 2017 року ще 456 звернення детально розглядались у Нацкомфінпослуг,
заявникам надана відповідь у встановлений законодавством строк.

У письмових зверненнях громадян (індивідуальних та колективних) скарги
становили – 57% або 3 958 звернень; заяви і клопотання – 42,9%, або 2 978;
пропозицій – 0,1%, або 9 звернень.
Протягом звітного періоду найбільша кількість звернень надійшла до
Нацкомфінпослуг від жителів таких регіонів:
м. Київ та Київська область – 2243 звернення, або 32,3% від їхньої загальної
кількості;
Дніпропетровська – 920 звернень, або 13,2% від загальної кількості звернень;
Харківська – 489 звернень, або 7,0% від їхньої загальної кількості;
Львівська – 472 звернення, або 6,8% від їхньої загальної кількості;
Одеська – 457 звернень, або 6,6% від їхньої загальної кількості.
Крім того, із зарубіжжя надійшло 5 звернень, а саме: з Білорусі – 4 від одного
громадянина та з Литви – 1 звернення.
Стосовно соціально-професійного стану заявників слід зауважити, що у 2017
році до Нацкомфінпослуг звернулося 139 пенсіонерів. Найбільш актуальні питання,
що порушувалися ними, – недотримання строків виплати або зменшення суми
страхового відшкодування, а також відмови у виплаті страхового відшкодування
страховими компаніями, та повернення вкладів і виплат відсотків по внесках,
вкладених у кредитні спілки (2% від загальної кількості звернень).
Протягом 2017 року від інвалідів Великої Вітчизняної війни надійшло 6
звернень. Від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та Героїв
України до Нацкомфінпослуг звернень не надходило.
Стан надходження звернень від найменш соціально захищених категорій
громадян протягом 2017 року такий:
- ветерани війни, ветерани праці – 11 звернень;
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- інваліди (І-ІІІ груп) – 71 звернення;
- інші верстви населення, що потребують соціального захисту та підтримки, –
27 звернень.
За звітний період від жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»,
надійшло 10 звернень, від одиноких матерів – 4 звернення.
Питома вага звернень осіб, які потребують соціального захисту та підтримки,
становить 1,9% від загальної кількості звернень.
Для вирішення порушених у зверненнях громадян питань Нацкомфінпослуг
надсилала вимоги до фінансових установ про надання повної інформації з наведених
у зверненнях питань та вживала відповідних заходів щодо поновлення порушених
прав громадян.
Наказом Голови Нацкомфінпослуг від 24.02.2015 № 17 «Про затвердження
Графіка особистого прийому громадян Головою та членами Комісії у
Нацкомфінпослуг» та Порядком роботи зі зверненнями громадян та організації
особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 12.01.2017 № 17 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 06.02.2017 за № 164/30032, визначено питання проведення особистого
прийому громадян посадовими особами Нацкомфінпослуг.
Прийом громадян здійснюється Головою Нацкомфінпослуг та членами
Нацкомфінпослуг відповідно до затвердженого графіка особистого прийому
громадян.
Протягом 2017 року керівництвом Нацкомфінпослуг на особистому прийомі
було прийнято 155 громадян.
Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян щотижнево
розглядається на апаратних нарадах Нацкомфінпослуг.
Додатково з метою забезпечення захисту прав споживачів протягом 2017 року:
- підготовлено 17 інформаційних повідомлень з питань захисту прав
споживачів для інформування споживачів фінансових послуг щодо способів захисту
їх прав;
- за ініціативою Нацкомфінпослуг, з правоохоронними органами укладено
Меморандум про співпрацю з питань запровадження дієвої системи контролю за
ринками фінансових послуг, унеможливлення виникнення нових та протидії
існуючим випадкам злочинних дій з боку керівництва та власників фінансових
установ (ГПУ, СБУ, Нацполіція, Національне агентство з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів);
- продовжується співпраця між Нацкомфінпослуг та Фондом держмайна
України в частині здійснення рецензії на незалежні оцінки майна. Так, за
результатами розгляду і аналізу документів, які надаються страховиками та свідчать
про належне виконання ними зобов’язань за укладеними договорами страхування у
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частині підтвердження розміру збитку для подальшого здійснення страхової
виплати (звіти про оцінку майна або інші документі, що складаються відповідно до
вимог законодавства), Нацкомфінпослуг, у разі виявлення ознак невідповідності
таких документів вимогам законодавства, направляє їх копії до Фонду державного
майна України. Фонд державного майна України, у разі підтвердження фактів
невідповідності наданих Нацкомфінпослуг копій документів про підтвердження
розміру збитку, в межах своїх повноважень вживає відповідні заходи впливу до
суб’єктів оціночної діяльності та повідомляє про це Нацкомфінпослуг.
У цілому робота зі зверненнями громадян у Нацкомфінпослуг спрямована на
якісний та своєчасний розгляд звернень, належну організацію і проведення
особистого прийому та забезпечення конституційного права громадян на звернення,
оскільки саме це дає можливість визначити, які найбільш гострі питання хвилюють
споживачів фінансових послуг та потребують першочергового вирішення.
3.5. Діяльність у сфері фінансового моніторингу
Нацкомфінпослуг як суб’єкт державного фінансового моніторингу, постійно
здійснює нагляд за дотриманням суб’єктами первинного фінансового моніторингу
(далі – СПФМ) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У рамках здійснення такого нагляду протягом звітного періоду проведено 31
позапланову перевірку (у тому числі 1 виїзну) діяльності СПФМ, за результатами
яких у діяльності 30 СПФМ виявлено порушення законодавства у сфері фінансового
моніторингу.
За результатами перевірок, у 2017 році до 35 СПФМ застосовані заходи
впливу (штрафні санкції) на загальну суму 638,7 тис. грн.
З метою підвищення кваліфікації СПФМ, шляхом надання методологічної та
методичної допомоги, Нацкомфінпослуг у 2017 році здійснені такі заходи:
- взято участь у лекційних курсах та екзаменаційних комісіях у 120 освітніх
заходах щодо навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників та
працівників СПФМ, залучених до проведення фінансового моніторингу, за
підсумками яких у 2017 році видано 1003 свідоцтва про навчання та підвищення
кваліфікації;
надано 24 письмові роз’яснення та 3 інформаційні повідомлення на сайті
Нацкомфінпослуг для СПФМ.
З метою вдосконалення правового механізму протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Нацкомфінпослуг
протягом 2017 року опрацьовано проекти 5 нормативно-правових актів з питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення.
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Нацкомфінпослуг також взяла участь у проведенні нарад, засідань
міжвідомчої Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, конференцій тощо з питань функціонування системи
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення, брала участь у засіданнях Ради з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Крім того, Нацкомфінпослуг погоджено із зауваженнями проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
Також, у період з 27 березня по 08 квітня 2017 року в Україні проводився 5-й
раунд оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з
питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (далі
– Комітет MONЕYVAL).
Представники Нацкомфінпослуг брали активну участь у підготовці до оцінки
MONЕYVAL, зокрема, були надані відповіді на всі запитання, що надходили від
експертів Комітету MONЕYVAL.
Водночас, було взято активну участь у процесі оцінки України місією
MONЕYVAL шляхом проведення інтерв’ю з міжнародними експертами, в тому
числі віч-на-віч.
Також проведено «круглий стіл» щодо підготовки до можливих запитань з
СПФМ, які в подальшому брали участь в інтерв’ю віч-на-віч експертами
MONЕYVAL.
3.6. Консолідований нагляд
Відповідно до статті 161 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» Нацкомфінпослуг здійснює нагляд на
консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна
діяльність у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює
Нацкомфінпослуг.
Здійснення нагляду на консолідованій основі, зокрема, передбачає:
- визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи на підставі
відомостей, поданих контролером (відповідальною особою групи) самостійно;
- виявлення Нацкомфінпослуг небанківських фінансових груп;
- визнання Нацкомфінпослуг небанківської фінансової групи на підставі
інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках
фінансових послуг;
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- погодження
фінансової групи;

Нацкомфінпослуг

відповідальної

особи

небанківської

- встановлення та перевірку вимог до регулятивного капіталу небанківської
фінансової групи, а також інших вимог до діяльності групи;
- встановлення вимог щодо складання та подання звітності небанківською
фінансовою групою.
Протягом 2017 року з метою забезпечення стабільності фінансової системи та
обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок участі у
фінансовій групі, Нацкомфінпослуг шляхом регулювання, моніторингу та контролю
ризиків фінансової групи здійснювалися такі заходи:
- визнано 10 (всього 15) небанківських фінансових груп, нагляд за якими
здійснює Нацкомфінпослуг;
- здійснювалася взаємодія з Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку та Національним банком України щодо нагляду за діяльністю
груп;
- опрацьовувалися питання вдосконалення нормативно-правової бази з
урахуванням напрацьованого досвіду та нормативної бази ЄС для консолідованого
нагляду.
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4.1. Організаційне та кадрове забезпечення
На виконання підпункту IV пункт В.6 розділ В Комплексної програми
розвитку фінансового сектору України до 2020 року «Зміна організаційної
структури з метою посилення незалежності контролюючих та аналітичних
функцій, розподілу функцій, що мають потенційний конфлікт інтересів, посилення
внутрішнього контролю та впровадження ефективної кадрової політики», у 2017
році в Нацкомфінпослуг відбулася зміна структури та штатного розпису
Нацкомфінпослуг.
Наказом Голови Нацкомфінпослуг від 05.04.2017 № 94 «Про введення в дію
структури та штатного розпису на 2017 рік» затверджено структуру та введено в дію
штатний розпис, яким передбачено розмежування функцій структурних підрозділів,
що забезпечують діяльність Голови та членів Комісії, керівника апарату, ведення
реєстру фінансових установ.
Окрім того, наказом в.о. Голови Нацкомфінпослуг від 07.08.2017 № 200 «Про
введення в дію структури та штатного розпису Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 2017 рік» затверджено
оновлену структуру та введено в дію штатний розпис, яким передбачено усунення
дублювання функцій методології, утворено департамент документального
забезпечення та контролю.
Структура Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
станом на 31.12.2017

№
п/п
1
2.
3.
4.
5.

Керівництво Нацкомфінпослуг
Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії
Відділ організаційного забезпечення діяльності керівника апарату
Департамент документального забезпечення та контролю
Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій

6.

Департамент юридичного забезпечення

7.

11.
12.

Відділ ведення реєстрів та баз даних фінансових установ
Департамент державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових
послуг
Департамент страхового регулювання та нагляду
Управління регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного
забезпечення та управителів ФФБ та ФОН
Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами
Департамент регулювання та нагляду за фінансовими компаніями

13.

Департамент розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва

14.

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку і звітності

8.
9.
10.

Структурні підрозділи
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15.

Управління персоналом

16.

Сектор консолідованого нагляду

17.

Сектор внутрішнього аудиту та службових перевірок

18.
19.

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Радник Голови

Кількість посад працівників Нацкомфінпослуг, які виконують функції з
обслуговування, відповідно до Закону України «Про державну службу» від
10.12.2015 № 889, – 20.

№
п/п

Перелік
посад працівників, які виконують функції з обслуговування
Кількість
Найменування структурного
Найменування посади
штатних
підрозділу
одиниць
Управління забезпечення діяльності Голови та членів Комісії

1.

Відділ забезпечення діяльності Провідний консультант
Голови та членів Комісії

5

Департамент документального забезпечення та контролю
Заступник начальника відділу

1

Провідний документознавець

6

3.

Відділ по роботі зі зверненнями Провідний документознавець
громадян та публічними запитами

1

4.

Відділ
організаційного Провідний консультант
забезпечення
надання
адміністративних послуг

2

2.

Відділ документообігу

Управління ресурсного забезпечення та інформаційних технологій
5.

Відділ господарського забезпечення Завідувач господарства
Провідний інженер

6.

Відділ
інформаційно- Провідний інженер-електронік
комп’ютерного забезпечення та
захисту інформації
Всього

1
2
2

20

Станом на 01.01.2018 штатна чисельність Нацкомфінпослуг становить 264
особи, з них:
7 осіб керівного складу, на яких не поширюється дія Закону України «Про
державну службу»;
234 особи – державних службовців, у тому числі:
1 особа – категорії «А» державної служби;
72 особи – категорії «Б» державної служби»;
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161 особа – категорії «В» державної служби».
Станом на 01.01.2018 працевлаштованих (облікова кількість) становить 228
осіб, з них 205 державних службовців.
Протягом звітного періоду в Нацкомфінпослуг було проведено 10 конкурсів
на заміщення 35 вакантних посад, участь у яких взяли 72 претенденти, з них 29
кандидатів визначено переможцями конкурсу та 12 – другими за результатами
конкурсу.
Навчалися та підвищували кваліфікацію протягом 2017 року 77 працівників, у
той час, як у 2016 році – лише 32.
Протягом 2017 року на роботу до Нацкомфінпослуг працевлаштовано 38 осіб
(12 працівників, які виконують функції з обслуговування), з них:
- за результатами конкурсного відбору – 12 осіб;
- за переведенням – 11 осіб.
У звітному році звільнено 47 працівників, у тому числі:
38 державних службовців (8 – за власним бажанням; 9 – за переведенням; 15 –
за угодою сторін; 4 – у зв’язку зі зміною істотних умов державної служби; 1 –
досягнення граничного віку; 1 – у зв’язку зі смертю);
9 – працівників, які виконують функції з обслуговування (4 – за власним
бажанням; 5 – за угодою сторін).
Плинність кадрів апарату Нацкомфінпослуг,
2016-2017рр.
264

264

2016 рік

228

2017 рік

192

61

60
38

Штатна чисельність

Середньооблікова
чисельність

Прийнято

47

Звільнено

У цілому коефіцієнт плинності кадрів у 2017 році становив 21%, у той час як
за підсумками 2016 року – 32%.
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4.2. Фінансове забезпечення діяльності
У 2017 році запроваджено середньострокове бюджетне планування відповідно
до цілей та пріоритетів, визначених у документах державного стратегічного
планування, Стратегії реформування державного регулювання ринків небанківських
фінансових послуг на 2015-2020 роки, Комплексної програми розвитку фінансового
сектору України до 2020 року та Плану діяльності Нацкомфінпослуг на плановий та
два бюджетні періоди, що настають за плановим (2017 - 2019 роки).
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
визначена головним розпорядником коштів Державного бюджету України з
виконання бюджетної програми за КПКВК 5501010 «Керівництво та управління у
сфері регулювання ринків фінансових послуг».
Нацкомфінпослуг зобов’язана здійснювати: управління бюджетними коштами
в межах встановлених її бюджетних призначень; оцінку ефективності бюджетної
програми; ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
На 2017 рік за програмою КПКВК 5501010 «Керівництво та управління у
сфері регулювання ринків фінансових послуг» затверджено бюджетних призначень
у загальному розмірі 62 034,7 тис. грн, у тому числі: видатки споживання –
58767,7 тис. грн. та видатки розвитку – 3 267,0 тис. грн.
Протягом звітного періоду на утримання Нацкомфінпослуг витрачено
бюджетних асигнувань на загальну суму 61 722,9 тис. грн., у тому числі: видатки
споживання – 58 455,9 тис. грн. та видатки розвитку – 3 267,0 тис. грн.
На виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України
до 2020 року та Плану діяльності Нацкомфінпослуг на плановий та два бюджетні
періоди, що настають за плановим (2017 – 2019 роки) за рахунок змін у Державний
бюджет України на 2017 рік для Нацкомфінпослуг передбачено видатки в сумі
9 800,0 тис. грн., які було спрямовано на:
модернізацію інформаційної інфраструктури Нацкомфінпослуг, у тому числі
придбання комп’ютерного та серверного обладнання – 6 401,8 тис. грн.;
впровадження системи електронного документообігу – 1 545,0 тис. грн.;
модернізацію програмного забезпечення «Комплексна інформаційна система
Нацкомфінпослуг» – 1 474,0 тис. грн.;
технічний супровід веб-сайту Нацкомфінпослуг – 190,0 тис. грн.
Інформація про виконання показників бюджетної програми 5501010
«Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг»
порівняно із показниками попереднього року наведена в таблиці нижче.
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Інформація щодо виконання кошторису Нацкомфінпослуг
за 2016 – 2017 роки
тис. грн.
Найменування видатків

Затверджено
на 2017 рік

Касові
видатки за
2017 рік

Касові
видатки за
2016 рік

Приріст
2017/2016,
(+/-), %

Надходження коштів із
загального фонду бюджету

62 034,7

61 722,9

26 955,3

+129,0%

Поточні видатки

58 767,7

58 455,9

26 955,3

+116,9%

Оплата праці

40 000,2

40 000,2

19 712,7

+102,9%

Нарахування на оплату праці

8 400,0

8 380,4

4 313,7

+94,3%

10 057,4

9 769,2

2 745,4

+255,8%

901,8

899,3

240,0

+274,7%

7 854,2

7 805,0

1 483,7

+426,0%

115,0

112,7

103,8

+8,6%

1 181,4

951,3

913,9

+4,1%

5,0

0,9

4,0

-77,5%

310,1

306,1

183,5

+66,8%

Капітальні видатки

3 267,0

3 267,0

0,0

0,0

Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування

3 267,0

3 267,0

0,0

0,0

Використання товарів і
послуг, у т.ч.
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім
комунальних)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі
заходи по реалізації державних
(регіональних) програм
Інші поточні видатки

Видатки, що передбачені для Нацкомфінпослуг Державним бюджетом
України на 2017 рік по захищених статтях, профінансовано в повному обсязі.
Заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат немає.
Розрахунки за спожиті послуги з теплопостачання, електричну енергію та
послуги з водопостачання і водовідведення проведені вчасно та в повному обсязі.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 за КПКВК 5501010
«Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг»
відсутня.
Основною метою бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері
регулювання ринків фінансових послуг» на 2017 рік, затвердженої Паспортом, є
забезпечення реалізації політики державного регулювання та нагляду за ринками
фінансових послуг України.
Державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів), які
виконуються в межах бюджетної програми «Керівництво та управління у сфері
регулювання ринків фінансових послуг» Нацкомфінпослуг у 2016 та 2017 роках, не
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затверджувалося.
4.3. Претензійно-позовна робота
Протягом звітного періоду небанківськими фінансовими установами подано в
суди різних інстанцій 158 позовів, у яких Нацкомфінпослуг виступає в якості
відповідача, з них задоволено судами 13 адміністративних позовів, відмовлено у
задоволенні позовних вимог по 28 справах.
Протягом звітного періоду Нацкомфінпослуг подано до суду адміністративних
позовів про стягнення штрафних санкцій з учасників ринків небанківських
фінансових послуг 617 справ на загальну суму 7,4 млн. грн., з них:
- задоволено адміністративними судами 22 позови на суму 0,3 млн. грн.;
- відмовлено в задоволенні позовних вимог Нацкомфінпослуг 4 позовні заяви
на суму 0,02 млн. грн. ;
- повернуто судами позовних заяв у зв’язку з несплатою судового збору 506
позовів на суму 6,0 млн. грн.;
- перебуває на розгляді в судах 85 позовних заяв на суму 1,1 млн. грн.
4.4. Запобігання та протидія корупції
З метою створення ефективної системи запобігання та виявлення корупції,
виконання Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» протягом 2017 року
Нацкомфінпослуг затверджено Антикорупційну програму на 2017 рік, яка
погоджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
21.08.2017 № 454 та розміщена на веб-сайті Нацкомфінпослуг.
У рамках її виконання:
- затверджено необхідні зміни до Регламенту Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послу;
- затверджено зміни до положень про структурні підрозділи та до посадових
інструкцій, згідно з вимогами антикорупційного законодавства;
- створено та забезпечено роботу комісії з оцінки корупційних ризиків
Нацкомфінпослуг.
З метою роз’яснення положень антикорупційного законодавства протягом
2017 року з працівниками Нацкомфінпослуг проведено 12 навчань, 84
інструкторсько-методичних та 22 методично-консультативних заняття.
Крім того, протягом 2017 року проводилась антикорупційна експертиза
розроблених Нацкомфінпослуг проектів нормативно-правових актів, інших проектів
рішень (розпоряджень) Нацкомфінпослуг.
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