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Коментар НРА «Рюрік» щодо перетворення ДКЦПФР на 

Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку   

28 листопада 2011 року було опубліковано ряд указів Президента, а саме: 

1) Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1061/2011 «Про ліквідацію 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; 

2) Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1062/2011 «Про звільнення 
Д.Тевелєва з посади Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»; 

3) Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011 «Про Національну 
комісію з цінних паперів та фондового ринку»; 

4) Указ Президента України від 23 листопада 2011 року № 1064/2011 «Про призначення 
Д.Тевелєва Головою 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.  Нагадаємо, що аналітичний департамент НРА «Рюрік» 
розглядав цей Закон, з коментарем до якого Ви можете ознайомитись на сайті. 

Ключовими моментами, на які слід звернути увагу, є: 

– Ліквідовано Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та звільнено Д.Тевелєва 
з посади Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

– Створено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та призначено 
Д.Тевелєва Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

– Утворено комісію з ліквідації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  на чолі 
з Д.Тевелєвим, що має проінформувати у шестимісячний строк про результати проведеної 
роботи. 

– Затверджено Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. 

– Затверджено граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць. 

Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку встановлюється, 
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. 

– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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. 

– 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. Також слід зазначити, що НКЦПФР як 
колегіальний орган є правомочним з моменту призначення більше половини його загального 
особового складу.  

– В положенні визначено, що гранична чисельність працівників Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку затверджується  Президентом України. Як зазначалося вище, 
відтепер затверджено граничну чисельність працівників Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у кількості 575 штатних одиниць. Штатний розпис центрального апарату 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затверджується Головою 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням із Міністерством 
фінансів України. 

– Центральний апарат та територіальні органи становлять систему органів Комісії. Апарат 
очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою НКЦПФР. 
Керівник апарату підзвітний і підконтрольний безпосередньо Голові Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Його обов’язки також визначаються Головою Регулятора.  

Підводячи підсумки розгляду змін до основоположних засад функціонування регулятора ринку 
цінних паперів, аналітичний департамент НРА «Рюрік» констатує вдосконалення юридичних 
норм, спрямованих на більш чітке формування законодавчого поля та меж впливу державних 
органів влади на поточний стан та майбутній розвиток фондового ринку України.  

З коментарем 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» Ви можете ознайомитись за 
наступним посиланням:  http://rurik.com.ua/our-research/comments/1068-1027-comments3610 
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