МЕМОРАНДУМ
ПРО ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
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19 квітня 2018 року

Ми учасники ринків фінансових послуг в Україні, в особі керівників наших
об’єднань, разом Об’єднання Учасників Фінансового Ринку (далі –
Об’єднання), а кожен окремо учасник Об’єднання, діючи на підставі
добровільного волевиявлення під час підписання Меморандуму про об’єднання
учасників ринків фінансових послуг в Україні (далі – Меморандум), а також:
усвідомлюючи спільну відповідальність за створення в Україні ефективного,
прозорого, упорядкованого, врегульованого та конкурентоздатного фінансового
ринку,
керуючись необхідністю об’єднання та координації зусиль щодо
забезпечення комплексного та послідовного реформування фінансового ринку
України до швидко змінних умов його функціонування та відповідно до стандартів
ЄС і найкращої міжнародної практики,
наголошуючи про те, що впровадження реформ на фінансовому ринку та у
сфері державного регулювання ринків фінансових послуг можливе лише внаслідок
їх широкого публічного обговорення з учасниками ринків фінансових послуг та їх
Об’єднанням, а також з експертним середовищем,
налагоджуючи конструктивний діалог і співпрацю між Об’єднанням та
державною владою, задля створення сприятливих умов розвитку ринків
фінансових послуг,
прагнучі докласти спільних зусиль задля успішного впровадження реформ
для збереження фінансової стабільності, побудови ефективної системи захисту
прав споживачів фінансових послуг та подальшого розвитку фінансового ринку
України,
ДОМОВИЛИСЬ ПРО НАСТУПНЕ:

1.
Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть
співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до Конституції та
законодавства України. Цей Меморандум не має на меті обмеження діяльності
Сторін або створення сприятливих (неконкурентних) умов для діяльності окремих
сегментів фінансового ринку та/або окремих господарюючих суб’єктів.
2. Метою утворення та діяльності Об’єднання є - об’єднання зусиль усіх
учасників ринків фінансових послуг для подальшої їх розбудови та розвитку в
цілому фінансового ринку в Україні на засадах державної політики та
законодавчих актів ЕС.
3.

Завданнями Об’єднання є:

вироблення спільного бачення цілей, завдань та шляхів впровадження
реформ на фінансовому ринку між народними депутатами, органами державного
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регулювання, учасниками ринків фінансових послуг та їх об’єднаннями,
провідними експертами;
формування і просування комплексних реформ, розробка та сприяння
прийняттю законодавчих актів для розбудови стабільного, ліквідного і
структурованого фінансового ринку України як в цілому, так і окремих ринків
фінансових послуг із врахуванням набутого досвіду, найкращої міжнародної
практики, та законодавчих актів ЄС;


підвищення прозорості законотворчого процесу шляхом публічного
обговорення з учасниками ринків фінансових послуг та їх об’єднаннями стратегії і
планів реалізації реформ на фінансовому ринку, а також відповідних
законопроектів, до їх прийняття та впровадження;


впровадження сучасної та ефективної системи захисту прав споживачів
фінансових послуг на ринках фінансових послуг, спрямованої на зниження ризику
невиконання фінансовими установами своїх зобов’язань перед ними;


інформування суспільства про стан та перспективи розвитку ринків
фінансових послуг та функціювання системи захисту прав їх споживачів.


4.

Об’єднання має право:



приймати рішення в межах чинного законодавства України;

 для виконання своїх завдань утворювати постійні та тимчасові робочі
органи, які діють на підставі Регламенту;
 подавати звернення та надавати пропозиції до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, а також інших органів та організацій, у тому
числі міжнародних;
 затверджувати свої внутрішні нормативні документи (регламенти роботи,
плани роботи, положення, порядок, реєстри, списки, тощо);
 створювати свої офіційні веб-сторінки та закриті групи в соціальних
мережах Інтернету;


мати свій офіційний бланк та емблему;



інші права, які не суперечать чинному законодавству.

5. Учасниками Об’єднання можуть бути юридичні особи, які зареєстровані
у встановленому порядку як об’єднання учасників ринків фінансових послуг та
відповідають наступним критеріям:
 юридична особа, яка має фактичне місце знаходження в Україні з
діючими засобами комунікацій;
 об’єднання учасника ринку фінансових послуг
представника, з повноваженнями для підписання Меморандуму.

має

офіційного

6. Об’єднання не є юридичною особою і утворюється на підставі підписання
Меморандуму. Об’єднання є відкритим до приєднання нових учасників, шляхом
підписання ними додатку до Меморандуму про їх приєднання до нього.
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7. З метою впорядкування роботи Об’єднання, його рішенням може бути
прийнятий Регламент роботи Об’єднання.
8. Учасник Об’єднання може припинити свою участь в Об’єднанні на
підставі поданої ним заяви про вихід із Об’єднання. У разі ліквідації учасника як
юридичної особи, членство такого учасника в Об’єднанні припиняється.
9. У разі відсутності представника учасника Об’єднання на його засіданнях
більше трьох разів поспіль без поважних причин, такий учасник Об’єднання може
бути виключений з його складу на підставі рішення Об’єднання, за яке проголосує
більше двох третин від загальної кількості учасників Об’єднання.
10. Основною формою роботи Об’єднання є чергові та позачергові засідання,
які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Учасниками
засідання Об’єднання є уповноважені представники учасників Об’єднання, а також
запрошені особи. Повноваження представника Об’єднання визначаються на
підставі виданої йому письмової довіреності з певним строком її дії. Місто
проведення засідання визначає Координатор Об’єднання.
11. Позачергове засідання Об’єднання скликує Координатор, у разі
письмового погодження не менше половини від загальної кількості учасників
Об’єднання.
12. Кожен уповноважений представник учасника Об’єднання має один голос.
13. Повідомлення про скликання засідання Об’єднання доводяться до відома
кожного його учасника, шляхом письмового повідомлення за допомогою
електронної пошти не пізніше ніж за тиждень до його проведення. Засідання
Об’єднання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина
представників учасників Об’єднання від їх загальної кількості.
14. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю
голосів, присутніх на засіданні представників учасників Об’єднання. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх
на засіданні представників учасників Об’єднання.
15. Перше організаційне засідання Об’єднання відкриває представник
ініціативної групи з організації його проведення. На першому організаційному
засіданні призначається Координатор Об’єднання, згідно черговості підписантів
Меморандуму в алфавітному порядку.
16. Фіксація чергових та позачергових засідань Об’єднання здійснюється за
допомогою аудіозапису та оформлення протоколу.
17. До повноважень чергових та позачергових засідань відноситься:
 вироблення спільних пропозицій щодо концептуальних засад формування
та реалізації державної політики на фінансовому ринку України;
 вироблення спільного бачення цілей, завдань та шляхів впровадження
реформ на фінансовому ринку між народними депутатами, органами державного
регулювання, учасниками ринку фінансових послуг та їх об’єднаннями,
провідними експертами;
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 визначення напрямків впровадження комплексних програм реформування
ринків фінансових послуг для розбудови стабільного, ліквідного і гармонійного
фінансового ринку України;
 обговорення та підтримка стратегій, планів, проектів законодавчих актів
спрямованих на реалізацію держаної політики у сфері фінансових ринків;
 ініціювання заходів з обговорення та прийнятті законодавчих актів, які
регулюють функціювання ринків фінансових послуг;


вирішення організаційних питань.

18. Координацію діяльності Об’єднання між його черговими засіданнями
здійснює Координатор та Офіс Об’єднання. Координатор Об’єднання
призначається з числа керівників учасників Об’єднання згідно черговості
підписантів Меморандуму в алфавітному порядку, на строк 3 місяця, починаючи з
дня засідання, на якому він був призначений черговим Координатором.
19. Черговий Координатор Об’єднання здійснює наступні завдання:
 організація проведення та головування на черговому або позачерговому
засіданні Об’єднання;
 координація дій учасників Об’єднання щодо проведення спільних
заходів, обговорень, розробки та просування проектів законодавчих актів;


координація роботи робочих груп Об’єднання;

 підписання документів від Об’єднання щодо залучення експертів до
участі у заходах, обговореннях, підготовки пропозицій до проектів законодавчих
актів, вирішення питань про підготовку експертних висновків, аналітичних
матеріалів, аналізу міжнародного досвіду;
 вирішення організаційних питань та забезпечення поточної роботи
Об’єднання;
 комунікація із законодавцями, державними органами, засобами масової
інформації та залучення їх до участі у заходах, що проводяться Об’єднанням;
 представляє інтереси Об’єднання, а також підписує листи, звернення,
інші документи від імені Об’єднання на підставі його рішень.
20. Офісом Об’єднання, є офіс учасника Об’єднання, керівник якого виконує
обов’язки чергового Координатора Об’єднання. Офіс Об’єднання здійснює
наступні функції:

інформування учасників Об’єднання та ринків фінансових послуг, а
також суспільство про заплановані та виконані заходи, рішення прийняті на
чергових та позачергових засіданнях Об’єднання;
 отримання від учасників Об’єднання пропозицій щодо формування
питань порядку денного його засідань та направлення їм сформованого проекту
порядку, не пізніше як за два робочих дні до їх початку;
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 здійснення комунікацій між учасниками Об’єднання за допомогою
офіційної веб-сторінки Об’єднання та закритої групи в соціальній мережі Фейсбук,
а також комунікацій із засобами масової інформації;

диску.

ведення віртуального документообігу Об’єднання за допомогою гугл-

21. Меморандум не обмежує діяльності учасників Об’єднання у їх
особистому прагненні створення сприятливих (конкурентних) умов для діяльності
окремих ринків фінансових послуг, якщо це сприяє їх розвитку та захисту прав їх
споживачів.
22. Об’єднання не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх учасників,
які в свою чергу не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання.
23. Об’єднання припиняє свою діяльність на підставі його рішення, за яке
проголосує більше двох третин від загальної кількості учасників Об’єднання.
24. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання, є
відкритим та укладеним на невизначений строк.
25. Усі зміни та доповнення до цього Меморандуму приймаються рішенням
Об’єднання, за яке проголосує більше половини від загальної кількості його
учасників. Прийняті зміни до Меморандуму оформлюються у письмовій формі як
додаток до нього, що є його невід’ємною частиною.
26. Меморандум укладено в м. Києві 19 квітня 2018 року українською мовою,
по одному для кожної Сторони. Кожен з примірників Меморандуму має однакову
юридичну силу.
27. Цей Меморандум підписаний керівниками учасників Об’єднання, за
черговістю їх прізвищ в алфавітному порядку.
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