12 серпня 2011 р.

Коментар НРА «Рюрік» до Закону України
«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» №3610-VI від 07.07.2011 р.

П

резидент України Віктор Янукович 2 серпня 2011 року підписав
Закон 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». Нагадаємо, що
даний Закон був прийнятий парламентом 6 липня та набрав чинності 7 серпня
поточного року.
Відповідно до положень Закону, Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку буде перейменована в Національну комісію з цінних паперів
та фондового ринку, а також змінить певні засади своєї роботи.
Зокрема встановлено, що Національна комісія, яка здійснює державне
регулювання у сфері ринку цінних паперів, є державним колегіальним органом
у складі Голови комісії, шести членів та центрального апарату із
підпорядкуванням Президенту України, який затверджує граничну чисельність
працівників Комісії, та підзвітністю Верховній Раді України. Таким чином,
Законом скасовується підзвітність Комісії Кабінету Міністрів України та
механізм призначення Голови Комісії за поданням Прем’єр-міністра України.
Незважаючи на це, в Законодавчому акті чітко прописано, що не може бути
підставою для звільнення члена Національної комісії набуття повноважень
новообраним Президентом України.
Аналітики НРА «Рюрік» зазначають, що вищезазначені нововведення є
логічними та прогнозованими в структурі адміністративної реформи України,
одним із завдань якої є побудова централізованої владної вертикалі.
Поряд із тим, штатний розклад Комісії затверджуватиметься Головою
Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.
Законом скорочується граничний термін повноважень Голови Комісії та
членів Комісії з семи до шести років. При цьому передбачається, що одна і та
ж особа не може бути членом Національної комісії більше двох термінів
підряд.
Доцільно також звернути увагу, що Закон чітко регламентує структуру та
механізм роботи НКЦПФР. Так, засідання Національної комісії визначаються
основною формою її роботи та будуть проводитися за рішенням Голови
Комісії. Правомочними засідання визнаватимуться у тому випадку, якщо на
них будуть присутні не менше половини загального кількісного складу, а всі
рішення прийматимуться більшістю голосів від загального кількісного складу
зборів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 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 прийнятими, якщо за нього
подано не менше п’яти голосів. Разом з тим, скасовано зобов’язання Голови
НКЦПФР скликати засідання не рідше одного разу на місяць.
Окремо необхідно звернути увагу на нововведення щодо вимог, які
висуваються до Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, а також підстави та обставини, за яких член Національної
комісії може бути звільнений з посади. 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 вдосконалення юридичних норм спрямованих більш
чітко сформувати законодавче поле та межі впливу державних органів влади
на поточний стан та майбутній розвиток фондового ринку України, скорочення
передумови десинхронізації та конфлікту інтересів при формуванні політики
розвитку вітчизняного небанківського фінансового ринку, а також підвищення
вимог до рівня компетентності керівників державних фінансових регуляторів.

РЕЗЮМЕ:

Змінено назву державного регулятора
ринку цінних паперів України

Трансформовано механізм призначення
керівних осіб Комісії

Змінено структуру підзвітності Комісії

Скорочено граничний термін
перебування на посаді Глави та членів
Комісії

Змінено підхід до визначення
правомочності засідань та визначення
рішень прийнятими

Встановлено вимоги до якості освіти та
рівня досвіду Голови та членів Комісії

Встановлено вимоги до громадянства
Голови та членів Комісії
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