Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу
державного нагляду (контролю) недержавних пенсійних фондів
Нормативно-правовий акт або
нормативний документ

Дата і номер
державної
Скорочення,
№
реєстрації
що використоз/п
нормативновуються в
найменування
дата і номер
правового акта
цьому акті
у Мін'юсті
І. Закони України
1 Про фінансові послуги
від 12 липня
Закон про
та державне
2001 року
фінпослуги
регулювання ринків
№ 2664-ІІІ
фінансових послуг
2 Про недержавне
від 09 липня
Закон про НПЗ
пенсійне забезпечення
2003 року
№ 1057-IV
3 Про державну
від 15 травня
Закон про
реєстрацію юридичних
2003 року
державну
осіб, фізичних осіб № 755-IV
реєстрацію
підприємців та
громадських
формувань
ІІ. Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)
4 Положення про
від 28 серпня 11 вересня 2003 Положення
Державний реєстр
2003 року № 41
року
№ 41
фінансових установ
за № 797/8118
5 Кваліфікаційні вимоги від 27 листопада 16 грудня 2003 Кваліфікаційні
до членів рад
2003 року
року
вимоги № 137
недержавних пенсійних
№ 137
за № 1164/8485
фондів та фахівців з
питань адміністрування
недержавних пенсійних
фондів
6 Положення про
від 27 листопада 16 грудня 2003 Положення
інвестиційну
2003 року
року
№ 139
декларацію
№ 139
за № 1165/8486
недержавного
пенсійного фонду
7 Порядок проведення
від 11 грудня 29 грудня 2003 Порядок
зборів засновників
2003 року
року
№ 161
недержавного
№ 161
за № 1245/8566
пенсійного фонду
шляхом опитування

8

9

10

Порядок погодження
Національною
комісією, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків
фінансових послуг,
членів ради
недержавного
пенсійного фонду
Порядок подання
адміністратором
недержавного
пенсійного фонду
інформації
Національній комісії,
що здійснює державне
регулювання ринків
фінансових послуг, про
укладення радою
недержавного
пенсійного фонду
договорів про надання
фінансових послуг
недержавному
пенсійному фонду

від 18 грудня
2003 року
№ 169

10 січня 2004 Порядок
року
№ 169
за № 22/8621

від 25 грудня
2003 року
№ 178

16 січня 2004 Порядок
року
№ 178
за № 57/8656

Про встановлення
від 13 листопада 09 грудня 2008 Розпоряджентерміну укладання
2008 року
року за
ня № 1337
радою недержавного
№ 1337
№ 1173/15864
пенсійного фонду
договору про
обслуговування
недержавного
пенсійного фонду з
іншим зберігачем у разі
закінчення строку або
розірвання договору
про обслуговування
зберігачем
недержавного
пенсійного фонду

11

12

13

Порядок тимчасового
від 03 вересня 20 вересня 2004
призначення
2004 року
року
Національною
№ 2263
за № 1188/9787
комісією, що здійснює
державне регулювання
у сфері ринків
фінансових послуг,
адміністратора
недержавних пенсійних
фондів
Положення про
від 18 липня 26 вересня 2013
погодження статуту
2013 року
року за
недержавного
№ 2362
№ 1665/24197
пенсійного фонду та
реєстрацію пенсійних
схем та визнання
таким, що втратило
чинність,
розпорядження
Державної комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг
України від 17 серпня
2004 року
№ 2080
Положення про
розкриття фінансовими
установами інформації
в загальнодоступній
інформаційній базі
даних про фінансові
установи та на вебсайтах (веб-сторінках)
фінансових установ

від 19 квітня
2016 року
№ 825

Порядок
№ 2263

Положення
№ 2362

16 травня 2016 Положення
року
№ 825
за № 722/28852

