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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИУКРАЇНИ



АктуальністьАктуальність розвиткурозвитку системисистеми НПЗНПЗ

досвіддосвід НПФНПФ якяк обовобов`̀язковаязкова передумовапередумова
введеннявведення накопичувальноїнакопичувальної складовоїскладової;;
запровадженнязапровадження черезчерез НПФНПФ професійноїпрофесійної
пенсійноїпенсійної системисистеми..



НапрямиНапрями законопроектнозаконопроектноїї
роботироботи::

ПроектПроект ЗУЗУ««ПроПро внесеннявнесення змінзмін додо ЗаконуЗакону
УкраїниУкраїни ««ПроПро недержавненедержавне пенсійнепенсійне
забезпеченнязабезпечення»» ((рр..нн. 2500).. 2500).
ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((рр..нн.. 2167 2167 відвід 14 14 жовтняжовтня
2006 2006 рокуроку)). . 
ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми
загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного
пенсійногопенсійного страхуваннястрахування тата внесеннявнесення змінзмін додо
деякихдеяких законодавчихзаконодавчих актівактів УкраїниУкраїни”” ((рр..нн..
2854 2854 відвід 29.12.06).29.12.06).



ВнесенняВнесення змінзмін додо ЗУЗУ ««ПроПро
недержавненедержавне пенсійнепенсійне забезпеченнязабезпечення»»

СтанСтан підготовкипідготовки::
прийнятийприйнятий ВРУВРУ уу ІІ читаннічитанні, , 
доопрацьовуєтьсядоопрацьовується робочоюробочою групоюгрупою уу
профільномупрофільному комітетікомітеті ВРУВРУ..



ВнесенняВнесення змінзмін додо ЗУЗУ ««ПроПро
недержавненедержавне пенсійнепенсійне забезпеченнязабезпечення»»

((продовженняпродовження):):

ОсновнОсновніі положенняположення ((заза напрямаминапрямами):):
УдосконаленняУдосконалення регуляторнихрегуляторних дозвільнихдозвільних

процедурпроцедур НПФНПФ::
встановленийвстановлений порядокпорядок здійсненняздійснення НПФНПФ
всіхвсіх реєстраційнихреєстраційних, , організаційнихорганізаційних
процедурпроцедур, , необхіднихнеобхідних длядля діяльностідіяльності..
контрольконтроль ““регуляторарегулятора”” заза операціямиопераціями
НПФНПФ вв процесіпроцесі ліквідаціїліквідації..



ВнесенняВнесення змінзмін додо ЗУЗУ ««ПроПро недержавненедержавне
пенсійнепенсійне забезпеченнязабезпечення»» ((продовженняпродовження):):

2) 2) УдосконаленняУдосконалення моделімоделі управлінняуправління НПФНПФ::
можливістьможливість змінизміни тата розширеннярозширення колакола
власниківвласників НПФНПФ;;
уточненняуточнення щодощодо органіворганів управлінняуправління НПФНПФ
((радарада фондуфонду тата зборизбори учасниківучасників товаристватовариства, , 
уточненняуточнення компетенціїкомпетенції). ). 
конкретизаціяконкретизація вимогвимог додо членівчленів РадиРади НПФНПФ. . 
встановленнявстановлення можливостіможливості делегуватиделегувати додо
складускладу радиради відкритихвідкритих тата професійнихпрофесійних НПФНПФ
представниківпредставників відвід вкладниківвкладників.  .  



ВнесенняВнесення змінзмін додо ЗУЗУ ««ПроПро недержавненедержавне
пенсійнепенсійне забезпеченнязабезпечення»» ((продовженняпродовження):):

3. 3. УдосконаленняУдосконалення регулюваннярегулювання адміністраторівадміністраторів, , КУАКУА
рівнірівні вимогивимоги додо компанійкомпаній зз управлінняуправління активамиактивами тата професійнихпрофесійних
адміністраторівадміністраторів щодощодо наданнянадання послугпослуг зз адмініструванняадміністрування пенсійнихпенсійних
фондівфондів..
наданнянадання повноваженьповноважень ДержфінпослугДержфінпослуг тата ДКЦПФРДКЦПФР встановлювативстановлювати
порядокпорядок формуванняформування резервногорезервного фондуфонду адміністратораадміністратора тата КУАКУА..
наданнянадання праваправа ДержфінпослугДержфінпослуг проводитипроводити виїзнівиїзні перевіркиперевірки
відповідностівідповідності адміністратораадміністратора встановленимвстановленим вимогамвимогам. . 
наданнянадання повноваженьповноважень ДержфінпослугДержфінпослуг тата ДКЦПФРДКЦПФР ((пропозиціяпропозиція
депутатівдепутатів, , МінфінаМінфіна) ) встановлювативстановлювати додатковідодаткові критеріїкритерії додо осібосіб, , якіякі
здійснюютьздійснюють управлінняуправління активамиактивами НПФНПФ ((показниківпоказників достатностідостатності тата
адекватностіадекватності власноговласного капіталукапіталу).).
додатковідодаткові вимогивимоги додо агентівагентів. . НаданняНадання можливостіможливості нене тількитільки фізичнимфізичним
особамособам, , аа йй юридичнимюридичним –– надаватинадавати агентськіагентські послугипослуги НПФНПФ..



ВнесенняВнесення змінзмін додо ЗУЗУ ««ПроПро недержавненедержавне
пенсійнепенсійне забезпеченнязабезпечення»» ((продовженняпродовження):):

4) 4) ВимогиВимоги додо складускладу тата структуриструктури активівактивів НПФНПФ::
збільшеннязбільшення термінутерміну, , протягомпротягом якогоякого нене застосовуютьсязастосовуються
вимогивимоги щодощодо складускладу тата структуриструктури пенсійнихпенсійних активівактивів додо
18 18 місяцівмісяців зз датидати реєстраціїреєстрації НПФНПФ зз можливістюможливістю протягомпротягом
цьогоцього строкустроку розміщуватирозміщувати пенсійніпенсійні активиактиви уу банківськібанківські
депозитнідепозитні рахункирахунки тата ощадніощадні сертифікатисертифікати, , вв цінніцінні паперипапери, , 
доходидоходи заза якимиякими гарантованогарантовано КМУКМУ тата банківськібанківські металиметали. . 
включеннявключення додо складускладу активівактивів НПФНПФ інвестиційнихінвестиційних
сертифікатівсертифікатів ІСІІСІ відкритоговідкритого типутипу;  ;  придбаватипридбавати
((інвестуватиінвестувати) ) вв обоб`̀єктиєкти нерухомостінерухомості додо 20% 20% загальноїзагальної
вартостівартості активівактивів НПФНПФ ((пропозиціяпропозиція депутатівдепутатів).).
відкладеннявідкладення можливостіможливості інвестуватиінвестувати активиактиви НПФНПФ вв акціїакції, , 
випущенівипущені іноземнимиіноземними емітентамиемітентами додо 2012 2012 рокуроку
((пропозиціяпропозиція депутатівдепутатів, , МінфінаМінфіна). ). 



2. 2. ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((рр..нн.. 2167 2167 відвід 14.10.0614.10.06рр.).)

ВнесенВнесенийий нн..дд..уу.. ІІ..ВВ. . АнтипенкоАнтипенко, , ОО..АА. . ВітенкоВітенко, , ВВ..ГГ. . 
ЗаклунноюЗаклунною--ММироненкоироненко. . 
СтанСтан підготовкипідготовки: : вв процесіпроцесі доопрацюваннядоопрацювання
міжвідомчоюміжвідомчою робочоюробочою групоюгрупою, , створеноюствореною
МінпраціМінпраці..
ВведенняВведення ППСППС плануєтьсяпланується, , починаючипочинаючи зз 20082008
рокуроку..



2. 2. ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((продовженняпродовження):):

ОсновніОсновні положенняположення::
ПлатникПлатник вв ППСППС: : роботодавецьроботодавець, , щощо сплачуєсплачує обовобов’’язковіязкові професійніпрофесійні
пенсійніпенсійні внескивнески нана користькористь учасниківучасників обовобов’’язковоїязкової професійноїпрофесійної пенсійноїпенсійної
системисистеми..
УчасникУчасник ППСППС: : особаособа, , якаяка зайнятазайнята нана роботахроботах ізіз шкідливимишкідливими іі важкимиважкими
умовамиумовами праціпраці, , абоабо нана посадахпосадах іі професіяхпрофесіях, , якіякі даютьдають правоправо нана
призначенняпризначення пенсіїпенсії нана пільговихпільгових умовахумовах чичи заза вислугувислугу роківроків. . CCтатистикататистика::
заза данимиданими НауковоНауково--дослдослідногоідного інститутуінституту праціпраці іі зайнятостізайнятості населеннянаселення
кількістькількість учасниківучасників –– 1,5 1,5 млнмлн. . осібосіб, , заза данимиданими МінстатуМінстату –– 940 940 тистис. . осібосіб..
ПенсійніПенсійні внескивнески додо ППСППС сплачуютьсясплачуються відповідновідповідно додо пенсійнихпенсійних планівпланів ((тритри
категоріїкатегорії, , щощо враховуютьвраховують певніпевні виробництвавиробництва ((професіїпрофесії, , посадипосади, , роботироботи), ), 
професійнийпрофесійний стажстаж, , віквік). ). ТиповіТипові пенсійніпенсійні планиплани затверджуютьсязатверджуються КМУКМУ. . РозмірРозмір
пенсійнихпенсійних внесківвнесків додо ППСППС встановлюєтьсявстановлюється ВРУВРУ. . ПропозиціїПропозиції пропро розміррозмір
пенсійнихпенсійних внесківвнесків вносятьсявносяться КМУКМУ. . ЗалученняЗалучення пенсійнихпенсійних внесківвнесків вв ППСППС
здійснюєтьсяздійснюється НПФНПФ корпоративногокорпоративного тата професійногопрофесійного видувиду. . 
ОблікОблік належнихналежних учасникуучаснику ППСППС коштівкоштів ведетьсяведеться нана окремомуокремому рахункурахунку..



2. 2. ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну пенсійнупенсійну системусистему””
((продовженняпродовження):):

НПФ

Зберігач
НПФ

Адміністратор
НПФ

СРО

Працівники

Роботодавці

Звітність(дані СПО, перелік
атестованих робітників)

(дані про атестовані робочі місця,

відомості про учасників)

Картка учасника

Повідомлення про сплату
пенсійних внесків, бланк
картки роботодавця

Пенсійнийконтракт

Бланк заяви про участь та
реєстраційні картки учасників

ппр

через КНПФ ( за місцем
роботи)

через ПНПФ



ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((продовженняпродовження):):

ОсновніОсновні положенняположення::
ІнвестуванняІнвестування пенсійнихпенсійних активівактивів вв ППСППС
здійснюєтьсяздійснюється відповідновідповідно додо ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»»..
ЗберіганняЗберігання пенсійнихпенсійних активівактивів вв ППСППС
здійснюєтьсяздійснюється відповідновідповідно додо ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»»..
ВиплатиВиплати вв ППСППС здійснюютьсяздійснюються НПФНПФ
((щомісячнащомісячна тата одноразоваодноразова виплатавиплата), ), 
страховимистраховими організаціямиорганізаціями ((довічнадовічна пенсіяпенсія -- заза
бажаннямбажанням учасникаучасника ППСППС припри досягненнідосягненні неюнею
пенсійногопенсійного вікувіку, , передбаченогопередбаченого статтеюстаттею 26 26 
ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни ““ПроПро загальнообовзагальнообов’’язковеязкове
державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування””).).



ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((продовженняпродовження):):

ВимогиВимоги додо фінансовихфінансових установустанов, , якіякі, , обслуговуютьобслуговують
учасниківучасників ППСППС::
ВимогиВимоги додо НПФНПФ, , якіякі працюютьпрацюють вв ППСППС: : отрималиотримали
правоправо працюватипрацювати зз внескамивнесками ((ліцензіяліцензія
ДержфінпослугДержфінпослуг), ), членствочленство вв СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ, , 
щорічнещорічне актуарнеактуарне оцінюванняоцінювання ((здійснюєтьсяздійснюється
СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ).).
ВимогиВимоги додо адміністраторівадміністраторів тата КУАКУА: : загальнізагальні
вимогивимоги, , передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»» тата членствочленство
вв СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ..
ВимогиВимоги додо зберігачівзберігачів: : загальнізагальні вимогивимоги, , 
передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»»..



ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((продовженняпродовження):):

ОбовОбов`̀язкиязки субсуб`̀єктівєктів ППСППС::
ПлатникиПлатники вв ППСППС::

сплатасплата пенсійнихпенсійних внесківвнесків додо ППСППС;;
наданнянадання звітностізвітності тата документівдокументів адміністраторуадміністратору НПФНПФ ((атестованіатестовані робочіробочі місцямісця, , індивідуальнііндивідуальні
відомостівідомості пропро учасниківучасників ППСППС тощотощо););
наданнянадання СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ відомостейвідомостей пропро наявністьнаявність тата якістьякість атестованихатестованих робочихробочих місцьмісць, , 
відомостейвідомостей пропро учасниківучасників ППСППС тощотощо););
проведенняпроведення атестаціїатестації, , поліпшенняполіпшення умовумов праціпраці..

АдміністраториАдміністратори НПФНПФ::
загальнізагальні обовобов`̀язкиязки, , передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»»;;
наданнянадання звітностізвітності СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ ((атестованіатестовані робочіробочі місцямісця, , індивідуальнііндивідуальні відомостівідомості пропро учасниківучасників
ППСППС, , іншуіншу інформаціюінформацію щодощодо данихданих СПОСПО););
наданнянадання звітностізвітності ДержфінпослугДержфінпослуг ((передбаченоїпередбаченої ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»»).).

СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ::
створеннястворення тата веденняведення централізованоїцентралізованої базибази данихданих ППСППС;;
контрольконтроль тата нагляднагляд заза діяльністюдіяльністю членівчленів ((НПФНПФ, , адміністраториадміністратори, , КУАКУА););
встановленнявстановлення правилправил, , стандартівстандартів, , вимогвимог щодощодо здійсненняздійснення діяльностідіяльності;;
розробкарозробка програмпрограм навчаннянавчання, , проведенняпроведення навчаннянавчання ((сертифікаціясертифікація););
актуарнеактуарне оцінюванняоцінювання НПФНПФ;;
наданнянадання клопотанняклопотання нана отриманняотримання ліцензійліцензій субсуб`̀єєктамктам ППСППС;;
розглядрозгляд скаргскарг учасниківучасників ППСППС, , членівчленів, , зверненнязвернення додо судусуду, , представництвопредставництво вв судісуді;;
накладаннянакладання санкційсанкцій тата застосуваннязастосування заходівзаходів впливувпливу додо членівчленів;;
управлінняуправління цільовимцільовим фондомфондом, , створенимствореним СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ ((порядокпорядок тата умовиумови використаннявикористання нене
передбаченіпередбачені законопроектомзаконопроектом).).



ПроектПроект ЗУЗУ „„ПроПро обовобов’’язковуязкову професійнупрофесійну
пенсійнупенсійну системусистему”” ((продовженняпродовження):):

НаглядНагляд тата контрольконтроль вв ППСППС::
АдміністраторАдміністратории –– повнотаповнота, , своєчасністьсвоєчасність
сплатисплати внесківвнесків;;
СРОСРО уу сферісфері ППЗППЗ –– діяльністьдіяльність
адміністраторівадміністраторів, , КУАКУА, , НПФНПФ; ; повнотаповнота, , 
своєчасністьсвоєчасність сплатисплати внесківвнесків роботодавцямироботодавцями, , 
проведенняпроведення атестаційатестацій робочихробочих місцьмісць ((участьучасть вв
атестаційнихатестаційних комісіяхкомісіях););
ДержавнийДержавний контрольконтроль –– відповіднівідповідні органиоргани вв
межахмежах повноваженьповноважень..



ПроблемиПроблеми ((питанняпитання, , щощо потребуютьпотребують
вирішеннявирішення) ) длядля впровадженнявпровадження ППСППС::

ЧіткеЧітке визначеннявизначення критеріївкритеріїв участіучасті вв ППСППС ((віковівікові
обмеженняобмеження вв законопроектізаконопроекті).).
ПроведенняПроведення атестаційатестацій робочихробочих місцьмісць..
ВпорядкуванняВпорядкування списківсписків ((перелікперелік посадпосад, , виробництввиробництв, , 
професійпрофесій, , якіякі даютьдають правоправо участіучасті вв ППСППС..
ТарифиТарифи відрахуваньвідрахувань додо ППСППС..
ЧіткаЧітка тата прозорапрозора процедурапроцедура контролюконтролю вв ППСППС..
ПитанняПитання участіучасті вв ППСППС всіхвсіх видіввидів НПФНПФ..
ВстановленняВстановлення вимогвимог ((критеріївкритеріїв) ) длядля НПФНПФ, , якіякі можутьможуть
працюватипрацювати вв ППСППС..
ВстановленняВстановлення особливостейособливостей длядля забезпеченнязабезпечення осібосіб, , якіякі
фінансуютьсяфінансуються заза рахунокрахунок державногодержавного бюджетубюджету..
ІнформаційнаІнформаційна тата договірнадоговірна взаємодіявзаємодія міжміж субсуб`̀єктамиєктами
ППСППС..



33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового

державногодержавного пенсійногопенсійного страхуваннястрахування…”…”

СтанСтан підготовкипідготовки::
прийнятийприйнятий ВРУВРУ уу ІІ читаннічитанні, , 
доопрацьовуєтьсядоопрацьовується міжвідомчоюміжвідомчою робочоюробочою
групоюгрупою, , створеноюствореною МінпраціМінпраці..
запровадженнязапровадження накопичувальноїнакопичувальної системисистеми
загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного
пенсійногопенсійного страхуваннястрахування ((ІІІІ рівеньрівень пенсійноїпенсійної
системисистеми) ) плануєтьсяпланується, , починаючипочинаючи зз 20092009
рокуроку..



33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового

державногодержавного пенсійногопенсійного страхуваннястрахування…”…”

ОсновніОсновні положенняположення::
СтрахувальникСтрахувальник:: визначенівизначені стст. 14 . 14 ЗУЗУ ««ПроПро
загальнообовзагальнообов''язковеязкове державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»», , аа
такожтакож іі застрахованізастраховані особиособи, , якіякі берутьберуть участьучасть
добровільнодобровільно ((сплачуютьсплачують внескивнески нана своюсвою користькористь). ). 
ЗастрахованаЗастрахована особаособа:: визначенівизначені стст.11 .11 ЗУЗУ ««ПроПро
загальнообовзагальнообов''язковеязкове державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»». . 
ВіковіВікові обмеженняобмеження участіучасті: : якщоякщо застрахованійзастрахованій особіособі нене
виповнилосявиповнилося 4040 роківроків ((деньдень перерахуванняперерахування страховихстрахових
внесківвнесків додо НФНФ).). СтатистикаСтатистика ((заза данимиданими НауковоНауково--дослідногодослідного
інститутуінституту праціпраці іі зайнятостізайнятості населеннянаселення) ) кількістькількість застрахованихзастрахованих
осібосіб –– близькоблизько 8,48,4 млнмлн. . осібосіб.. ЗаЗа прогнознимипрогнозними данимиданими
тількитільки протягомпротягом 11--гого рокуроку запровадженнязапровадження ІІІІ рівнярівня будутьбудуть
залученізалучені близькаблизька 2,8 2,8 млрдмлрд..грнгрн..



33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного

пенсійногопенсійного страхуваннястрахування…”…” ((продовженняпродовження):):

ОсновніОсновні положенняположення::
ПенсійніПенсійні страховістрахові внескивнески додо ІІІІ рівнярівня. . РозмірРозмір встановлюєвстановлює ВРУВРУ ((заза
результатамирезультатами актуарнихактуарних розрахунківрозрахунків. . ПропозиціїПропозиції пропро розміррозмір страховихстрахових
внесківвнесків вноситьвносить КМУКМУ ((одночасноодночасно зз законопроектомзаконопроектом пропро ДержавнийДержавний бюджетбюджет
УкраїниУкраїни нана наступнийнаступний рікрік). ). МаксимальнийМаксимальний розміррозмір страховихстрахових внесківвнесків нене можеможе
перевищуватиперевищувати 77 відсотківвідсотків сумисуми заробітноїзаробітної платиплати ((доходудоходу).).
ЗалученняЗалучення ((ннакопиченняакопичення)) страховихстрахових внесківвнесків уу ІІІІ рівнірівні здійснюєтьсяздійснюється ННФННФ
((абоабо заза виборомвибором застрахованоїзастрахованої особиособи переводятьсяпереводяться нана ІІІІІІ рівеньрівень додо НПФНПФ ––
пропозиціяпропозиція ДержфінпослугДержфінпослуг –– черезчерез 3 3 рокироки післяпісля запровадженнязапровадження
перерахуванняперерахування внесківвнесків додо НФНФ). ). 
ОблікОблік застрахованихзастрахованих осібосіб тата персоніфікованийперсоніфікований облікоблік надходженнянадходження
страховихстрахових внесківвнесків ведетьсяведеться ПФУПФУ ((інформаційнаінформаційна базабаза СПОСПО, , накопичувальнінакопичувальні
пенсійніпенсійні рахункирахунки НФНФ), ), уу разіразі переведенняпереведення нана ІІІІІІ рівеньрівень –– адміністраторомадміністратором
НПФНПФ вв СПОСПО ((відповідновідповідно додо ЗУЗУ ««ПроПро НПЗНПЗ»»).).
ІнвестуванняІнвестування пенсійнихпенсійних активівактивів НПНП регулюєтьсярегулюється ЗУЗУ ««ПроПро
загальнообовзагальнообов''язковеязкове державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»»..
ЗберіганняЗберігання здійснюєтьсяздійснюється банкомбанком--зберігачемзберігачем..
ВиплатиВиплати заза рахунокрахунок коштівкоштів НФНФ: : довічнадовічна пенсіяпенсія зз установленимустановленим періодомперіодом; ; 
довічнадовічна обумовленаобумовлена пенсіяпенсія;  ;  довічнадовічна пенсіяпенсія подружжяподружжя; ; одноразоваодноразова
виплатавиплата. . 
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33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного

пенсійногопенсійного страхуваннястрахування…”…” ((продовженняпродовження):):
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33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження накопичувальноїнакопичувальної
системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного пенсійногопенсійного

страхуваннястрахування…”…” ((продовженняпродовження):):

ВимогиВимоги додо фінансовихфінансових установустанов, , якіякі обслуговуютьобслуговують НПНП ((працюютьпрацюють зізі страховимистраховими
внескамивнесками))::
ВимогиВимоги додо КУАКУА ((можеможе бутибути декількадекілька): ): загальнізагальні вимогивимоги, , передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро
загальнообовзагальнообов''язковеязкове державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»», , обираєтьсяобирається заза конкурсомконкурсом..
ВимогиВимоги додо зберігачазберігача ((можеможе бутибути тількитільки одинодин): ): загальнізагальні вимогивимоги, , передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро
загальнообовзагальнообов''язковеязкове державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»», , обираєтьсяобирається заза конкурсомконкурсом..
ВимогиВимоги додо радникарадника зз інвестиційнихінвестиційних питаньпитань: : загальнізагальні вимогивимоги, , передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро
загальнообовзагальнообов''язковеязкове державнедержавне пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»», , обираєтьсяобирається заза конкурсомконкурсом.. РадникРадник
залучаєтьсязалучається уу разіразі відсутностівідсутності вв штатіштаті виконавчоївиконавчої дирекціїдирекції ПФУПФУ фахівцяфахівця уу сферісфері інвестиційноїінвестиційної
діяльностідіяльності, , якіякі відповідаютьвідповідають вимогамвимогам, , установленимустановленим ДКЦПФРДКЦПФР ПропозиціяПропозиція МінпраціМінпраці –– обовобов’’язковеязкове
залученнязалучення радникарадника припри досягненнідосягненні чистоїчистої вартостівартості пенсійнихпенсійних активівактивів НФНФ понадпонад 10 10 млрдмлрд..грнгрн..
ВимогиВимоги додо страховихстрахових організаційорганізацій –– загальнізагальні вимогивимоги, , передбаченіпередбачені ЗУЗУ ««ПроПро
страхуваннястрахування»»; ; створеннястворення ЦентралізованогоЦентралізованого страховогострахового резервногорезервного фондуфонду..
ВимогиВимоги додо НПФНПФ, , якіякі працюютьпрацюють зз страховимистраховими внескамивнесками: : отрималиотримали правоправо працюватипрацювати зз
страховимистраховими внескамивнесками ((підтверджуєтьсяпідтверджується ліцензієюліцензією ДержфінпослугДержфінпослуг). ). КритеріїКритерії припри ліцензуванніліцензуванні::
1) 1) показникпоказник змінизміни ЧВОПВЧВОПВ НПФНПФ протягомпротягом 12 12 місяцівмісяців додо днядня поданняподання заявизаяви пропро наданнянадання праваправа нана
провадженняпровадження діяльностідіяльності ізіз страховимистраховими внескамивнесками нене нижчийнижчий відвід середньогосереднього показникапоказника змінизміни ЧВОПВЧВОПВ
((щоквартальнийщоквартальний розрахунокрозрахунок ДержфінпослугДержфінпослуг); ); 
2) 2) сумасума активівактивів НПФНПФ нана деньдень видачівидачі відповідноївідповідної ліцензіїліцензії нене меншаменша відвід мінімальноїмінімальної сумисуми активівактивів
НПФНПФ ((визначаєтьсявизначається ДержфінпослугДержфінпослуг); ); 
3) 3) підтримкапідтримка показникапоказника змінизміни ЧВОПВЧВОПВ нана рівнірівні нене нижченижче відвід середньогосереднього показникапоказника змінизміни ЧВОПВЧВОПВ
((помноженогопомноженого нана коефіцієнткоефіцієнт 0,9).0,9).
4) 4) щоденнийщоденний підрахунокпідрахунок ЧВАЧВА тата ЧВОПВЧВОПВ..



33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного

пенсійногопенсійного страхуваннястрахування…”…” ((продовженняпродовження):):

ОбовОбов`̀язкиязки субсуб`̀єктівєктів накопичувальноїнакопичувальної пенсійноїпенсійної
системисистеми::
ПФУПФУ –– створеннястворення НФНФ ((цільовийцільовий позабюджетнийпозабюджетний фондфонд); ); здійсненняздійснення
актуарнихактуарних розрахунківрозрахунків розмірурозміру страховихстрахових внесківвнесків адміністративнеадміністративне
управлінняуправління НФНФ: : відкриттявідкриття рахунківрахунків НФНФ; ; облікоблік коштівкоштів НФНФ нана
накопичувальнихнакопичувальних пенсійнихпенсійних рахункахрахунках; ; підготовкапідготовка інформаціїінформації пропро НФНФ, , 
щощо підлягаєпідлягає щорічномущорічному офіційномуофіційному оприлюдненнюоприлюдненню; ; наданнянадання
інформаціїінформації застрахованимзастрахованим особамособам; ; наданнянадання розпорядженьрозпоряджень
((дорученьдоручень) ) зберігачузберігачу щодощодо перерахуванняперерахування коштівкоштів застрахованоїзастрахованої
особиособи додо НПФНПФ, , страховикастраховика, , аа такожтакож коштівкоштів НФНФ длядля оплатиоплати витратвитрат
тощотощо.    .    
СтрахувальникиСтрахувальники:: сплатасплата страховихстрахових внесківвнесків, , поданняподання інформаціїінформації
відповідновідповідно додо ЗУЗУ ««ПроПро загальнообовзагальнообов`̀язковеязкове пенсійнепенсійне страхуваннястрахування»»..
СтраховіСтрахові організаціїорганізації –– розрахунокрозрахунок тата виплатавиплата довічнихдовічних пенсійпенсій..



33.. ПроектПроект ЗаконуЗакону УкраїниУкраїни „„ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов`̀язковогоязкового державногодержавного

пенсійногопенсійного страхуваннястрахування…”…” ((продовженняпродовження):):

НаглядНагляд тата контрольконтроль нана ІІІІ рівнірівні::
МінпраціМінпраці ((разомразом зз ПФУПФУ) ) –– контрольконтроль, , нагляднагляд щодощодо призначенняпризначення
((перерахункуперерахунку) ) іі виплативиплати пенсійпенсій уу солідарнійсолідарній системісистемі тата щодощодо взаємодіївзаємодії
ПенсійногоПенсійного фондуфонду зз фондамифондами загальнообовзагальнообов''язковогоязкового державногодержавного
соціальногосоціального страхуваннястрахування;;
ПФУПФУ –– контрольконтроль заза достовірністюдостовірністю поданихподаних страхувальникамистрахувальниками іі
застрахованимизастрахованими особамиособами відомостейвідомостей вв СПОСПО; ; застосуваннязастосування фінансовихфінансових
санкційсанкцій, , адміністративнихадміністративних санкційсанкцій; ; наданнянадання вимогивимоги пропро сплатусплату недоїмкинедоїмки
страхувальникамстрахувальникам тощотощо..
ДержфінпослугДержфінпослуг –– контрольконтроль, , нагляднагляд заза діяльністюдіяльністю страховихстрахових організаційорганізацій
((встановленнявстановлення показниківпоказників, , щощо застосовуютьсязастосовуються длядля розрахункурозрахунку довічнихдовічних
пенсійпенсій), ), адміністраторівадміністраторів НПФНПФ, , НПФНПФ; ; 
ДКЦПФРДКЦПФР –– контрольконтроль, , нагляднагляд заза діяльністюдіяльністю КУАКУА вв частинічастині управлінняуправління
пенсійнимипенсійними активамиактивами, , радниківрадників зз інвестиційнихінвестиційних питаньпитань, , зберігачівзберігачів ((спільноспільно зз
НБУНБУ).).
МінфінМінфін –– контрольконтроль заза цільовимцільовим використаннямвикористанням коштівкоштів ПФУПФУ..



ПроблемиПроблеми ((питанняпитання, , щощо потребуютьпотребують вирішеннявирішення) ) длядля
впровадженнявпровадження ІІІІ рівнярівня пенсійноїпенсійної системисистеми::
ЗапровадженняЗапровадження єдиногоєдиного соціальногосоціального внескувнеску -- законопроектзаконопроект ““ПроПро системусистему зборузбору тата
облікуобліку єдиногоєдиного соціальногосоціального внескувнеску нана загальнообовзагальнообов’’язковеязкове державнедержавне соціальнесоціальне
страхуваннястрахування”” ((мінімізаціямінімізація зусильзусиль роботодавцяроботодавця нана здійсненняздійснення сплатисплати внесківвнесків нана
соцсоц..страхуваннястрахування додо 44--хх фондівфондів).).
КонфіденційністьКонфіденційність інформаціїінформації пропро участьучасть ((чичи маємає знатизнати роботодавецьроботодавець пропро обранийобраний
учасникомучасником НПФНПФ?).?).
ФізичнийФізичний рухрух страховихстрахових внесківвнесків тата їхїх інвестуванняінвестування ((страховістрахові внескивнески можутьможуть
автоматичноавтоматично утримуватисьутримуватись зз банківськогобанківського рахункурахунку страхувальникастрахувальника--роботодавцяроботодавця тата
зараховуватисязараховуватися нана рахунокрахунок ДержказначействаДержказначейства, , якеяке будебуде перераховуватиперераховувати їхїх нана рахунокрахунок
НПФНПФ уу зберігачізберігачі; ; автоматизаціяавтоматизація процесупроцесу поданняподання звітівзвітів пропро сплаченісплачені внескивнески).).
ЧіткеЧітке визначеннявизначення функційфункцій контролюконтролю длядля різнихрізних ««регуляторіврегуляторів»»..
ІнформаційнаІнформаційна взаємодіявзаємодія міжміж субсуб`̀єктамиєктами накопичувальноїнакопичувальної пенсійноїпенсійної системисистеми ((вв тт..чч. . міжміж
««регуляторамирегуляторами»»..
УніфікаціяУніфікація облікуобліку операційоперацій вв СПОСПО нана ІІІІ тата ІІІІІІ рівнірівні ((законопроектзаконопроект ««ПроПро запровадженнязапровадження
накопичувальноїнакопичувальної системисистеми загальнообовзагальнообов `̀язковогоязкового державногодержавного пенсійногопенсійного страхуваннястрахування
тата внесеннявнесення змінзмін додо деякихдеяких законодавчихзаконодавчих актівактів УкраїниУкраїни»» передбачаєпередбачає обовобов`̀язковістьязковість
наявностінаявності вв персональнійперсональній обліковійобліковій картцікартці, , якаяка відображаєвідображає станстан пенсійнихпенсійних активівактивів
застрахованоїзастрахованої особиособи, , такихтаких реквізитівреквізитів, , якяк ЧВАЧВА, , кількістькількість ОПВОПВ).).
СкороченняСкорочення термінутерміну длядля наданнянадання можливостіможливості спрямуванняспрямування страховихстрахових внесківвнесків
застрахованимизастрахованими особамиособами додо НПФНПФ ((ЗУЗУ ««ПроПро загальнообовзагальнообов`̀язковеязкове пенсійнепенсійне
страхуваннястрахування»» передбачаєпередбачає такутаку можливістьможливість –– черезчерез 11 11 роківроків післяпісля запровадженнязапровадження
перерахуванняперерахування внесківвнесків додо НФНФ).).



НормативнаНормативна базабаза::
1.1. ПереліцензуванняПереліцензування адміністраторівадміністраторів НПФНПФ
2.2. ЗміниЗміни додо ЛіцензійнихЛіцензійних умовумов::

впорядкуваннявпорядкування ((скороченняскорочення) ) перелікупереліку документівдокументів щодощодо
документаціїдокументації додо інформаційноїінформаційної СПОСПО;;
врегулюванняврегулювання питаньпитань щодощодо можливостіможливості суміщеннясуміщення посадпосад
кваліфікованихкваліфікованих працівниківпрацівників адміністраторівадміністраторів;;
проведенняпроведення адміністраторамиадміністраторами фінансовогофінансового моніторингумоніторингу;;
уточненняуточнення вимогвимог додо кваліфікованихкваліфікованих працівниківпрацівників адміністратораадміністратора..

3. 3. ЗміниЗміни додо ПоложенняПоложення пропро провадженняпровадження діяльностідіяльності зз
адмініструванняадміністрування НПФНПФ::
уніфікаціяуніфікація обліковихоблікових картоккарток вв СПОСПО;;
уточненняуточнення інформаціїінформації, , щощо міститьсяміститься вв ІПРІПР учасникаучасника;;
уніфікаціяуніфікація веденняведення аналітичногоаналітичного облікуобліку операційоперацій заза ІПРІПР;;
формиформи окремихокремих заявзаяв ((пропро визначеннявизначення пенсійногопенсійного вікувіку, , пропро
здійсненняздійснення одноразовоїодноразової виплативиплати іі пропро
переведенняпереведення пенсійнихпенсійних коштівкоштів учасникаучасника). ). 

4. 4. УдосконаленняУдосконалення програмпрограм навчаннянавчання тата тестовихтестових запитаньзапитань длядля членівчленів
РадРад НПФНПФ тата працівниківпрацівників адміністраторівадміністраторів..



ДЯКУЮДЯКУЮ ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!
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