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Сформовано склад Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку  

 

 

Головою Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку призначено 

Д.Тевелєва  

 

 

Членами Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку стали: 

О.Мозговий, К.Кривенко, О.Петрашко, 

А.Амелін, О.Тарасенко та Є.Воропаєв  

 

 

Основною формою роботи НКЦПФР як 

колегіального органу є засідання 

 

 

Засідання НКЦПФР є правомочним, якщо 

на ньому присутні більше половини її 

загального кількісного складу. Рішення 

НКЦПФР вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала більшість від 

загального кількісного складу. 
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Національне рейтингове агентство «Рюрік» коментує 

ситуацію щодо сформування складу Національної комісії  з 

цінних паперів і фондового ринку 

Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі також –

 НКЦПФР)  визначалося, що НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі Голови Комісії 

та шести її членів. Голова Комісії та члени Комісії призначаються на посади та звільняються з 

посад Президентом України шляхом видання відповідного указу. Термін повноважень Голови 

Комісії та членів Комісії становить шість років. Передбачається, що одна і та ж особа не може 

бути членом Національної комісії більше двох термінів поспіль. 

29 грудня 2011 року було повністю сформовано склад НКЦПФР відповідними указами 

Президента України. НРА «Рюрік» нагадує про ці Укази: 

1) Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1064/2011 «Про призначення 

Д.Тевелєва Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

2) Указ Президента України від 26 грудня 2011 року № 1197/2011 «Про призначення 

О.Мозгового членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

3) Указ Президента України від 26 грудня 2011 року № 1199/2011 «Про призначення 

К.Кривенка членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

4) Указ Президента України від 26 грудня 2011 року № 1200/2011 «Про призначення 

О.Петрашка членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

5) Указ Президента України від 26 грудня 2011 року № 1201/2011 «Про призначення 

А.Амеліна членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

6) Указ Президента України від 28 грудня 2011 року № 1206/2011 «Про призначення 

О.Тарасенка членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

7) Указ Президента України від 28 грудня 2011 року № 1207/2011 «Про призначення 

Є.Воропаєва членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». 

Зміни у діяльності Регулятора ринку цінних паперів  передбачені Законом України № 3610–VI 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що 

здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, 

ринків цінних паперів і фінансових послуг», який був прийнятий парламентом 6 липня, підписаний 

2  серпня  2011 року Президентом України Віктором Януковичем та набрав чинності 7 серпня 

поточного року. 

Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011 «Про Національну комісію з 

цінних паперів та фондового ринку» було затверджено Положення про Національну комісію з 

цінних паперів та фондового ринку, згідно якого визначалося, що Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту 

України, підзвітним Верховній Раді України, основною метою якого є здійснення державного 

регулювання ринку цінних паперів. 

Основною формою роботи НКЦПФР як колегіального органу є засідання, які проводяться за 

рішенням Голови Комісії, але не рідше одного разу на місяць. Засідання НКЦПФР є правомочним, 

якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу. Рішення НКЦПФР 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального кількісного складу. 

Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають по одному 

голосу кожен.  

Таким чином, відбувся перехід до моделі верховенства більшості, оскільки, до набуття Законом 

чинності засідання Комісії визнавались правомочними, якщо на них були присутні не менше п’яти 

осіб, а рішення – прийнятим, якщо за нього подано не менше п’яти голосів. 

Окремо необхідно звернути увагу на вимоги, які висувались до Голови та членів Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також підстави та обставини, за яких члени 

Національної комісії можуть бути звільнені з посад. Зокрема, Головою та членами Комісії можуть 

бути виключно громадяни України, які мають повну вищу (профільну, економічну або юридичну) 

освіту та досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років упродовж останніх десяти 

років. Голова та члени НКЦПФР не можуть бути власниками корпоративних прав професійних 

учасників фондового ринку. Аналітики НРА «Рюрік» коментують дане положення Закону як новий 

позитивний чинник, що сприятиме підвищенню професіоналізму керівництва Комісії загалом та 

забезпечуватиме покращення якості заходів, спрямованих на розвиток вітчизняного фондового 

ринку, зокрема. 

Підводячи підсумки розгляду змін до основоположних засад функціонування регулятора ринку 

цінних паперів, аналітичний департамент НРА «Рюрік» констатує про остаточне сформування 

НКЦПФР із Д.Тевелєвим на посаді Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку та членами Комісії О.Мозговим, К.Кривенком, О.Петрашко, А.Амеліним, О.Тарасенко та  

Є.Воропаєвим.  

З коментарями аналітичного департаменту НРА «Рюрік» до Закону України від 7 липня 2011 р. 

№ 3610–VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, 

що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, 

ринків цінних паперів і фінансових послуг» та до ряду указів Президента України, що були 

опубліковані 28 листопада 2011 року Ви можете ознайомитись за наступним посиланням: 

http://rurik.com.ua/our-research/comments/ 
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