Додаток 1
Розпорядження Нацкомфінпослуг, щодо яких завершено роботу у 2017 році
№
з/п

1

Назва розпорядження Нацкомфінпослуг
Розроблені у 2017 році
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 нормативноправовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість
надавати послуги з фінансового лізингу

Дата та №
нормативного акту
Нацкомфінпослуг

№3840 від 26.09.2017

2

Про внесення змін до Порядку складання звітних даних страховиків щодо
надання актуарного звіту

№ 3701 від 07.09.2017

3

Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися
актуарними розрахунками

№3782 від 19.09.2017

4

5

6

7

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
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
Про затвердження Методики розрахунку загальної вартості кредиту для
споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий
кредит
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

№3386 від 08.08.2017

№ 3969 від 05.10.2017
№3238 від 20.07.2017
№2863 від 27.06.2017

№ та дата
реєстрації в
Мін'юсті

Зареєстровано
24.10.2017 за
№ 1294/31162

Актуальний
стан
Опубліковане
28.11.2017.

Зареєстровано
04.10.2017 за
№ 1230/31098
Зареєстровано
13.10.2017 за
№1257/31125

Набрало
чинності
01.01.2018
Набрало
чинності
07.11.2017
Набрало
чинності
07.11.2017

Зареєстровано
25.10.2017 за
№1311/31179

Набрало
чинності
21.11.2017

Зареєстровано
30.10.2017 за
№1326/31194
Зареєстровано
16.08.2017 за
№1008/30876
Зареєстровано
24.07.2017 за
№896/30764

Набрало
чинності
28.11.2017
Набрало
чинності
08.09.2017
Набрало
чинності
29.08.2017

№
з/п

Назва розпорядження Нацкомфінпослуг

Дата та №
нормативного акту
Нацкомфінпослуг

№ та дата
реєстрації в
Мін'юсті

№3453 від 15.08.2017

Зареєстровано
13.09.2017 за
№ 1121/30989

№3629 від 31.08.2017

Зареєстровано
20.09.2017 за
№ 1157/31025

Актуальний
стан

8

Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27.01.2004 № 27

9

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

10

Про затвердження Змін до Положення про особливості укладання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

№3631 від 31.08.2017

Зареєстровано
27.09.2017 за
№1197/31065

11

Про затвердження Вимог до кредитних посередників та до їх діяльності у
№ 2864 від 27.06.2017
сфері споживчого кредитування на ринку небанківських фінансових установ

Зареєстровано
12.09.207 за
№1119/30987

Опубліковано
06.10.2017.
Втратило
чинність
Набрало
чинності
24.10.2017
Опубліковано
07.11.2017.
Набере
чинності
07.02.2018
Набрало
чинності
06.10.2017

12

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 послуг

№537 від 14.03.2017

Зареєстровано
07.04.2017 за
№ 463/30331

Набрало
чинності
05.05.2017

13

Про внесення змін до Порядку реєстрації договорів перестрахування та
надання страховиками (агентами, перестрахувальниками) інформації про
укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками)
нерезидентами

№2001 від 25.05.2017

Зареєстровано
09.06.2017 за
№ 715/30583

Набрало
чинності
25.07.2017

14

Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації
особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

№17 від 12.01.2017

Зареєстровано
06.02.2017 за
№ 164/30032

Набрало
чинності
03.03.2017

15

Про затвердження додаткових вимог до договорів страхування життя

№2172 від 01.06.2017

16

Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, від 27 листопада 2012 року № 2422

№ 2865 від 27.06.2017

Зареєстровано
04.08.2017 за
№963/30831
Зареєстровано
21.07.2017 за
№892/30760

Набрало
чинності
08.09.2017
Набрало
чинності
15.08.2017

№
з/п
17

18

19

20

21

22

23

24

Назва розпорядження Нацкомфінпослуг

Дата та №
нормативного акту
Нацкомфінпослуг

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень
Держфінпослуг з питань ліцензування діяльності з надання фінансових
№947 від 06.04.2017
послуг
Про внесення змін до розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 22 грудня
№948 від 06.04.2017
2015 року № 3378
Про затвердження зразків деяких документів у сфері обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
№ 4498 від 14.12.2017
транспортних засобів та технічних описів до них
Розроблені у минулих періодах
Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та фінансові
нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових
№ 3384 від 08.08.2017
компаній при наданні фінансових послуг з адміністрування фінансових
активів для придбання товарів у групах
Про визначення такими, що втратили чинність, розпорядження
Держфінпослуг від 24.06.2004 № 1225, розпорядження Нацкомфінпослуг від №3385 від 08.08.2017
09.10.2012 №1676
Про затвердження Порядку застосування Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг заходу
впливу у вигляді накладення штрафу за порушення залученими
№ 3783 від 19.09.2017
кредиторами – фінансовими установами (крім банків) положень Закону
України „Про фінансову реструктуризацію”
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 липня 2004
№166 від 31.01.2017
року № 1729
Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог
№ 290 від 16.02.2017
законодавства у сфері господарської діяльності
з надання фінансових послуг

№ та дата
реєстрації в
Мін'юсті
Зареєстровано
27.04.2017 за
№ 555/30423
Зареєстровано
11.05.2017 за
№ 590/30458

Актуальний
стан
Набрало
чинності
30.05.2017
Набрало
чинності
31.05.2017

не потребує державної
реєстрації у Мін`юсті

Зареєстровано
25.10.2017 за
№ 1309/31177

Набрало
чинності
21.11.2017

Зареєстровано
25.10.2017 за
№1310/31178

Набрало
чинності
21.11.2017

Зареєстровано
17.10.2017 за
№1270/31138

Набрало
чинності
10.11.2017

Зареєстровано
22.02.2017 за
№247/30115

Набрало
чинності
17.03.2017

Зареєстровано
21.07.2017за
№893/30761

Набрало
чинності
18.08.2017

№
з/п

25

26

27

28

Назва розпорядження Нацкомфінпослуг

Дата та №
нормативного акту
Нацкомфінпослуг

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень
Держфінпослуг з питань ліцензування діяльності з надання фінансових
послуг
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 липня 2010
року № 618
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада
2003 року № 118

№ 3122 від 15.12.2016

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України

№3120 від 15.12.2016

№ 868 від 04.04.2017

№ 3157 від 20.12.2016

№ та дата
реєстрації в
Мін'юсті

Актуальний
стан

Зареєстровано
27.04.2017 за
№554/30422
Зареєстровано
11.01.2017 за
№ 27/29895
Зареєстровано
12.01.2017 за
№33/29901
Зареєстровано
16.01.2017 за
№40/29908

Набрало
чинності
30.05.2017
Набрало
чинності
03.02.2017
Набрало
чинності
03.02.2017
Набрало
чинності
10.02.2017

Проекти нормативних актів розроблені Нацкомфінпослуг у 2017 році, які проходять процедуру громадського
обговорення, погоджуються із заінтересованими центральними органами виконавчої влади
№
з/п
1
2

3

4
5

Назва проекта документа
Про затвердження Змін до Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
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"
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Характеристики та
класифікаційних ознак видів добровільного страхування"
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Порядку складання та подання
звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

№ та дата розпорядження
щодо схвалення для
оприлюднення
№ 4151 від 26.10.2017
№3785 від 19.09.2017
№ 4598 від 21.12.2017
№ 4330 від 23.11.2017
№ 4261 від 14.11.2017

№
з/п

6

7

8

9
10

11

12

13
14

15

Назва проекта документа
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"
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"
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких розпоряджень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо використання
телекомунікаційних засобів зв’язку»
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Методики формування страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя»
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Змін до Порядку і правил формування,
розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за
ядерну шкоду»
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і
нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів
страховика та ризиковості операцій страховика»
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, від 23 лютого 2016 року № 396"
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Положення про реєстр осіб, які не є
фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги"
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення про обов’язкові
критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика»
Проекти постанов Кабінету Міністрів України
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)»

№ та дата розпорядження
щодо схвалення для
оприлюднення
№ 4331 від 23.11.2017

№ 4407 від 05.12.2017

№ 3784 від 19.09.2017
№ 3704 від 07.09.2017
№2866 від 27.06.2017

№ 4150 від 26.10.2017

№3702 від 07.09.2017
№3839 від 26.09.2017
№631 від 21.03.2017

№4656 від 28.12.2017

№
з/п
16

17
18

19
20

Назва проекта документа
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розрахунку резервів
незароблених премій, що проводиться за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів»
Проекти Законів України
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»
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)"
Проект Закону України «Про внесення змін Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» щодо врегулювання діяльності фінансових установ»
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» (нова редакція) та інших законодавчих актів»

№ та дата розпорядження
щодо схвалення для
оприлюднення
№ 674 від 23.03.2017

№ 1751 від 18.05.2017
№ 4152 від 26.10.2017
№ 1264 від 25.04.2017
№ 3946 від 03.10.2017

