ЗВІТ
про повторне відстеження результативності розпорядження
Держфінпослуг від 22.11.2005 № 4934 „Про затвердження
Положення про внесення інформації про юридичних осіб,
які мають намір набути статусу страховиків
(перестраховиків), до Державного реєстру
фінансових установ”
1. Цілі державного регулювання
Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають
намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру
фінансових установ затверджено розпорядженням Держфінпослуг від
22.11.2005 № 4934, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від
15.12.2005 № 1506/11786 (далі – Положення).
Відповідно до Закону України „Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”, Положення про державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 04.04.03 № 292/2003, Положення про Державний
реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг
від 28.08.03 № 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від
11.09.03 за № 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регулюють
відносини у сфері надання фінансових послуг, Держфінпослуг було
розроблено Положення, яке визначає додаткові вимоги до заявника, який має
намір набути статусу страховика (перестраховика).
Метою розробленого Положення є виконання положень Закону
України
„Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг”, а також Закону України „Про страхування” та
здійснення більш якісного та прозорого нагляду за страховою діяльністю
шляхом отримання повної інформації від фінансових установ, які планують
здійснювати страхову діяльність в Україні.
Запровадження даного нормативно-правового акта дозволило:
- вдосконалити здійснення державного нагляду за фінансовими
установами, які мають намір набути статусу страховика (перестраховика);
- встановити особливі умови до порядку внесення інформації про
заявника, який має намір набути статусу страховика (перестраховика);
- встановити вимоги, які забезпечили більш прозоре та якісне ведення
Державного реєстру фінансових установ.
2. Методи одержання результатів відстеження
Результативність Положення відстежувалась на базі прийнятих рішень
стосовно юридичних осіб, які мали намір набути статусу страховиків
(перестраховиків), про внесення їх даних до Державного реєстру фінансових
установ.
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3. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності здійснювалось на базі даних про
подання юридичними особами до Держфінпослуг заяв про внесення
інформації про них до Державного реєстру фінансових установ та отримання
ними свідоцтв про реєстрацію фінансової установи.
4. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Показниками результативності при проведенні повторного відстеження
були визначені:
- кількість юридичних осіб, які подали до Держфінпослуг заяви про
внесення інформації про них до Державного реєстру фінансових установ – 80
(станом на 22.11.07);
- кількість юридичних осіб, які набули статусу фінансових установ – 76
(станом на 22.11.07);
- кількість юридичних осіб, які отримали свідоцтва про реєстрацію
фінансової установи – 76 (станом на 22.11.07).
5. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Позитивними соціально-економічними наслідками впровадження
Положення є:
- досягнення мети щодо врегулювання питання щодо подання до
Держфінпослуг юридичними особами, які мають намір набути статусу
страховиків (перестраховиків) відповідних заяв та документів та порядку
розгляду таких документів;
- встановлення особливих умов до порядку внесення інформації про
заявника, який має намір набути статусу страховика (перестраховика).
6. Строк виконання заходів з відстеження.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта розпочато
25.10.07 та закінчено 22.11.07.
7. Виконавець заходів з відстеження.
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта
підготовлено відділом ліцензування страховиків Департаменту страхового
нагляду.
Голова Держфінпослуг

В. Альошин
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