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РІШЕННЯ
Про проект Закону України
про внесення змін до деяких законів України щодо державного
регулювання ринків фінансових послуг
реєстр. № 8415 від 25.05.2018
“ 03 ” липня 2018 року
Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності на своєму засіданні 03.07.2018 (протокол № 97) розглянув проект
Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо державного
регулювання ринків фінансових послуг (реєстр. № 8415 від 25.05.2018),
внесений народними депутатами України Довбенком М.В., Демчаком Р.Є.,
Поляковим М.А., Лавриком О.В., Рибалкою С.В., Різаненком П.О.,
Жолобецьким О.О., Святашем Д.В., Лопушанським А.Я. та Мартиняком С.В.
Головною метою законопроекту є створення фінансової системи, що
здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного
перерозподілу фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови
повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі
стандартами ЄС, створення умов для належного та ефективного функціонування
ринків небанківських фінансових послуг, зміцнення системної стабільності на
цих ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових
послуг.
Досягнення мети законопроекту забезпечуватиметься шляхом реалізації
низки взаємопов’язаних заходів, спрямованих на комплексне реформування
фінансового сектору.
Для відновлення належного та ефективного функціонування ринків
фінансових послуг, запобігання виникненню системних криз та забезпечення
захисту прав споживачів фінансових послуг, законопроектом пропонується
внесення концептуальних змін до законодавства, яким керується державне
регулювання ринків фінансових послуг, особливо небанківських фінансових
послуг, щодо:
1) захисту прав споживачів фінансових послуг;
2) порядку реорганізації та припинення небанківських фінансових
установ;
3) систематизації норм законодавства стосовно повноважень органу, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

4) заходів державного нагляду (контролю);
5) ліцензування небанківських фінансових установ;
6) класифікації та порядку застосування коригувальних заходів, заходів
впливу та штрафних санкцій;
7) запровадження визначення фіктивності небанківських фінансових
установ;
8) введення
та
унормування
небанківських фінансових установ;

відновлення

платоспроможності

9) виведення з ринку недержавних фінансових установ.
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективний належний
нагляд та державне регулювання щодо ринків небанківських фінансових послуг,
сприятиме покращенню їх функціонування та розвитку, запобіганню виникнення
системних криз, забезпеченню захисту прав споживачів фінансових послуг, а
також інтеграції у світовий фінансовий простір без загроз національним
інтересам та економічній безпеці України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у своєму висновку № 16/3-449/8415(138712) від 02.07.2018 зазначає, що
законопроект може бути прийнятий за основу і врахуванням висловлених
зауважень та пропозицій.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, у своєму висновку підтримує прийняття
законопроекту за основу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму
висновку підтримує прийняття законопроекту за основу з врахуванням
висловлених зауважень.
Національний банк України у своєму листі висловлює зауваження до
законопроекту, але основним побоюванням є конкуренція поданого
законопроекту із законопроектом про спліт. Національний банк України вважає,
що такий законопроект має прийматися після ухвалення в цілому проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг
(реєстр. № 2413а).
Враховуючи викладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків
фінансових послуг (реєстр. № 8415 від 25.05.2018), внесений народними
депутатами України Довбенком М.В., Демчаком Р.Є., Поляковим М.А.,
Лавриком О.В., Рибалкою С.В., Різаненком П.О., Жолобецьким О.О., Святашем
Д.В., Лопушанським А.Я. та Мартиняком С.В. прийняти за основу;
2. Співдоповідачем від Комітету визначити Першого заступника Голови
Комітету Довбенка М.В.;
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3. Утворити в Комітеті робочу групу із доопрацювання законопроекту до
другого читання та залучити до неї представників Національного банку України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
асоціацій ринків небанківських фінансових послуг.

Перший заступник
Голови Комітету

Довбенко М.В.
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