
 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ 

 

Громадська рада при Державній службі фінансового моніторингу України 

 

Протокол № 1 

засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу  

 

м. Київ                  30.09.2019 

 

Присутні: члени Громадської ради при Держфінмоніторингу:   

Калустова К.В. – віце-президент Національної асоціації кредитних спілок 

України (НАКСУ), Навальківська Р.Ю. – віце-президент Ліги страхових 

організацій України, Бабич Т.М. – радник Генерального директора Асоціації 

«Страховий Бізнес», Лозенко І.В. – голова Комітету з фінансового моніторингу 

Асоціації «Українська федерація убезпечення», Дмитренко Т.Л. – радник з 

питань AML/CFT Асоціації «Блокчейн України», Іншаков С.В. – директор 

Федерації страхових посередників України, Сав’юк А.В. – президент Асоціації 

«Всеукраїнська асоціація кредитних установ», Кашина Н.А. – експерт ВГО 

«Спілка податкових консультантів України», Корчев Д.Ю. – голова комісії з 

питань дотримання Статуту та Кодексу етики Асоціації фахівців з нерухомості 

(рієлторів) України, Мороз О.Л. – президент Всеукраїнської асоціації 

кредитних спілок, Ластовецька Л.О. – радник президента Асоціації 

«Всеукраїнська асоціація фінансових компаній», Рожкова Ю.Л. – виконавчий 

директор Асоціації «Всеукраїнська Асоціація ломбардів», Федан В.І. – Голова 

Правління ГО «Заможність та добробут»; 

представники від Держфінмоніторингу: Савчук В.І. – заступник 

директора Департаменту – начальник відділу стратегії розвитку системи 

фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового 

моніторингу, Оприсок А.О. – начальник Управління міжнародного 

співробітництва, Синенко А.М. – начальник відділу взаємодії з державними 

органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу, 

Чередник Н.П. – головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами 

Департаменту координації системи фінансового моніторингу 

Відсутні: Мурашко А.М. – Президент Української Асоціації платіжних 

систем «УАПС», Берестовський Ю.В. – керівник групи Асоціації «Об’єднання 

фінансових установ». 

Порядок денний: 

1. Відкриття першого засідання Громадської ради при 

Держфінмоніторингу. Ознайомлення з порядком денним. 

2. Вибори Голови Громадської ради при Держфінмоніторингу. 
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3.  Вибори заступників Голови Громадської ради при 

Держфінмоніторингу та секретаря Громадської ради при Держфінмоніторингу. 

4.  Обговорення основних установчих завдань щодо діяльності 

Громадської ради при Держфінмоніторингу. 

5.  Інформування про 1-й Звіт про прогрес за результатами 5-го раунду 

взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL.  

6.  Закриття засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. 

По першому питанню порядку денного: 

Слухали: 

Калустову К. В., – віце-президента Національної асоціації кредитних 

спілок України (НАКСУ), яка привітала учасників засідання з початком роботи 

і повідомила, що з 15 членів, присутні – 13, що відповідає вимогам щодо 

правомочності проведення засідання, та запропонувала відкрити засідання 

Громадської ради, затвердити порядок денний та регламент засідання 

Громадської ради. 

Вирішили:  

Відкрити перше засідання Громадської ради. 

Затвердити порядок денний та регламент проведення засідання. 

Слухали: 

Савчука В.І. – заступника директора Департаменту – начальника відділу 

стратегії розвитку системи фінансового моніторингу Департаменту координації 

системи фінансового моніторингу, який привітав присутніх та поінформував 

про заходи практичного характеру, здійснені Держфінмоніторингом протягом 

2019 року.  

Акцентував увагу, що з метою удосконалення співпраці з громадськістю, 

прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, у тестовому 

режимі запрацював модернізований офіційний веб-сайт Держфінмоніторингу. 

Новий інтернет-портал Держфінмоніторингу має більш зручний і доступний 

функціонал та сучасний дизайн. 

Присутніх поінформовано, що зважаючи на міжнародно-правовий статус 

Держфінмоніторингу, як національного підрозділу фінансової розвідки 

(Financial Intelligence Unit, FIU) вебпортал доступний за посиланням 

http://www.fiu.gov.ua. 

Також було зазначено, що Держфінмоніторинг спрямований на 

конструктивну співпрацю з Громадською радою. 

Вирішили:  

Інформацію взяти до відома. 

По другому питанню порядку денного: 

Слухали: 
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Мороз О.Л., яка звернулася до членів Громадської ради з пропозицією 

обрати Головою Громадської ради Калустову К.В.  

За пропозицію: обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради. 

За зазначену пропозицію проголосувало 13 членів Громадської ради. 

Вирішили: обрати Калустову К.В. Головою Громадської ради. 

По третьому питанню порядку денного. 

Слухали: 

Калустову К.В., Голову Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка 

внесла пропозицію щодо кількості заступників Голови Громадської ради, а саме 

– одного заступника, та внесла пропозицію обрати Навальківську Р.Ю. 

заступником Голови Громадської ради. 

Вирішили:  

обрати одного заступника; 

обрати заступником Громадської ради при Держфінмоніторингу – 

Навальківську Р.Ю. 

За зазначені пропозиції проголосувало 13 членів Громадської ради 

Слухали: 

Калустову К.В., Голову Громадської ради при Держфінмоніторингу, яка 

запропонувала на обрання секретарем Громадської ради, делегованого 

представника від Держфінмоніторингу, Чередник Нелю Петрівну – головного 

спеціаліста відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації 

системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу  

Вирішили: Обрати секретарем Громадської ради при 

Держфінмоніторингу – Чередник Н.П. 

За зазначену пропозицію проголосувало 13 членів Громадської ради. 

По четвертому питанню порядку денного: 

Слухали: 

Калустову К.В., Голову Громадської ради, яка поінформувала про 

основні установчі завдання щодо діяльності Громадської ради. Крім того 

зазначила, що на наступному засіданні потрібно затвердити Положення про 

Громадську раду і внесла пропозицію всім членам Громадської ради в 

робочому порядку ( на електронні адреси) надати Голові Громадської ради та 

секретарю пропозиції до проекту Положення про Громадську раду. 

Вирішили: доручити секретарю Громадської ради, Чередник Н.П., 

підготувати проект положення про Громадську раду при Держфінмоніторингу, 

та надіслати його на електронні адреси членам Громадської ради для надання 

пропозицій та зауважень до нього. 
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По п’ятому питанню порядку денного: 

Слухали: 

Оприска А.О., – начальника Управління міжнародного співробітництва  

Держфінмоніторингу, який поінформував присутніх, що на 58-му Пленарному 

засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню 

коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), затверджено 1-й Звіт про 

прогрес за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України Комітетом 

MONEYVAL. 

Присутніх поінформовано про результати переоцінки відповідності 

національного законодавства у сфері протидії відмиванню (легалізації) коштів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення Рекомендаціям FATF. 

Крім того, зазначено, що 2-й звіт про прогрес України з питань оцінки 

заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL, 

в рамках п’ятого раунду оцінки національної системи протидії відмиванню 

(легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення буде розглянуто у 

2020 році. 

Вирішили: 

Зазначену інформацію взяти до відома. 

По шостому питанню порядку денного 

Слухали: 

Калустову К. В., яка подякувала присутнім за плідну співпрацю та 

повідомила, що питання, які були винесені на перше засідання вичерпані, і 

запропонувала визначитись з датою наступного засідання. 

Вирішили:  

Визначити орієнтовною датою наступного засідання –  

12 грудня 2019 року. 

 

 

 

Голова Громадської ради  

при Держфінмоніторингу             К.В. Калустова 

 

Секретар Громадської ради  

при Держфінмоніторингу             Н.П. Чередник 


