
 

Протокол № 2 

Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу  

 

10 вересня 2021 року                  м. Київ 

Присутні:  

Навальківська Романа Юріївна – Віце-президент Ліги страхових 

організацій України; 

Дмитренко Тетяна Леонідівна – Радник з питань AML/CFT Асоціації 

«Блокчейн України»; 

Хейло Галина Михайлівна – Президент Асоціації УАПС; 

Синенко Андрій Миколайович – начальник відділу взаємодії з 

державними органами Департаменту координації системи фінансового 

моніторингу Держфінмоніторингу; 

Жолнерук Тетяна Григорівна – начальник відділу правової роботи 

Юридичного управління Держфінмоніторингу; 

Чередник Неля Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з 

державними органами Департаменту координації системи фінансового 

моніторингу Держфінмоніторингу. 

Порядок денний: 

1. Розгляд матеріалів, поданих інститутами громадянського суспільства 

(ІГС) для участі в установчих зборах по формуванню нового складу 

Громадської ради при Держфінмоніторингу (далі – установчі збори). 

2. Складання списків кандидатів до складу Громадської ради при 

Держфінмоніторингу (далі – Громадська рада), які братимуть участь в 

установчих зборах.  

Щодо першого питання порядку денного: 

Слухали: 

Навальківську Р.Ю., яка привітала присутніх, та повідомила, що 

матеріали, які надані ІГС для участі в установчих зборах, було розміщено для 

ознайомлення в інтернет-сегменті. Всім членам Ініціативної групи, 

07.09.2021 було надіслано відповідне посилання. 

Вирішили: 

За попереднім розглядом, зауваження та пропозиції до зазначених 

матеріалів відсутні.  

Щодо другого питання порядку денного: 

Слухали:  

Чередник Н.П., яка запропонувала включити до списку кандидатів до 

складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах,  



 

12 (дванадцять) делегованих представників від інститутів громадянського 

суспільства: 

№ 

п/п 

Делегована особа 

(Прізвище, ім’я, по-батькові) 

Назва інституту громадянського 

суспільства 

1. Бабич  

Тетяна Миколаївна 

Асоціація «Страховий бізнес» 

 

2. Навальківська  

Романа Юріївна 

Ліга страхових організацій України 

(ЛСОУ) 

3. Дмитренко  

Тетяна Леонідівна 

Державна навчально-наукова 

установа «Академія фінансового 

управління», журнал «Фінанси 

України» 

4. Гірич  

Сергій Андрійович 

Асоціація «Асоціація фінансових 

інституцій» (АФІ) 

5. Лозенко 

Інеса Вікторівна 

Національна асоціація страховиків 

України (НАСУ) 

6. Рожкова  

Юлія Леонідівна 

Асоціація «Всеукраїнська асоціація 

ломбардів»  

7. Калустова 

Катерина Віталіївна 

Національна асоціація кредитних 

спілок України (НАКСУ) 

8. Тугай 

Ольга Олександрівна 

Всеукраїнська асоціація кредитних 

спілок (ВАКС) 

9. Трипольська  

Ольга Олегівна 

Українська асоціація інвестиційного 

бізнесу (УАІБ) 

10. Хейло  

Галина Михайлівна 

Українська асоціація платіжних 

систем (УАПС) 

11. Мурашко 

Антоніна Миколаївна 

Громадська спілка «Українська 

асоціація фінтех та інноваційних 

компаній» 

12. Іншаков 

Сергій Валерійович 

Федерація страхових посередників 

України (ФСПУ) 

 

Вирішили: 

Доручити Чередник Н.П. підготувати для розміщення на веб-сайті 

Держфінмоніторингу зазначений список кандидатів до складу Громадської 

ради, які братимуть участь в установчих зборах.  

 

 

Голова         Романа НАВАЛЬКІВСЬКА 

 

Секретар                 Неля ЧЕРЕДНИК 


