
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення 

 

 

24 квітня 2019 року                 м. Київ 

 

Головував: Гаєвський І.М. – Перший заступник Голови Державної служби 

фінансового моніторингу України. 

Присутні: Глущенко О.О., Ліщинська А. Є., Степенко О.Л., Бударін М.П., 

Царевський О.В., Жалдак І.А., Кенц В.В., Мисюра О.П., Криницька Т.С., 

Плєшакова О.М., Колесник І.Ю., Гриненко І.М., Гавдьо Ю.Р., Оверчук О.О., 

Андрусишин С.Я., Касьянов А.Ю., Колесник О.Г., Яланський С.І.,  

Ярема С.А. 

Порядок денний: 

Вступне слово першого заступника Голови Держфінмоніторингу – 

Гаєвського І.М. 

1. Міжнародні стандарти із запобігання та протидії фінансуванню 

розповсюдження ЗМЗ та недоліки національної системи ПВК/ФТ/ЗМЗ, 

виявлені за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL. 

2. Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення. 

3. Огляд пропозицій державних органів для обговорення на першому 

засіданні Робочої групи. 

4. Сфери відповідальності органів державної влади України, 

причетних до питань пов’язаних з протидією (фінансуванню) 

розповсюдження ЗМЗ та про стан міжвідомчої взаємодії у цій сфері. 

5. Обговорення формування показників фінансування 

розповсюдження ЗМЗ, які характерні для України. 

6. Внесення змін до складу Робочої групи з питань запобігання та 

протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

1. Слухали: Про міжнародні стандарти із запобігання та протидії 

фінансуванню розповсюдження ЗМЗ та недоліки національної системи 

ПВК/ФТ/ЗМЗ, виявлені за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом 

MONEYVAL. 

Виступили: Гаєвський І.М. – перший заступник Голови 

Держфінмоніторингу 

Вирішили: Інформацію взяти до відома. 
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2. Слухали: Про Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. 

Виступили: Глущенко О.О. – директор Департаменту координації 

системи фінансового моніторингу. 

Вирішили:  

1. Держфінмоніторингу розмістити на офіційному веб-сайті 

україномовний переклад Керівництва FATF щодо протидії фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення – Імплементація фінансових 

положень Резолюцій Ради безпеки ООН з протидії розповсюдження зброї 

масового знищення. 

2. Членам Робочої групи ознайомити працівників державних органів, 

які задіяні в системі ПВК/ФТ/ЗМЗ з Керівництвом FATF щодо протидії 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення – Імплементація 

фінансових положень Резолюцій Ради безпеки ООН з протидії 

розповсюдження зброї масового знищення та розмістити на своїх офіційних 

веб-сайтах вищезазначену інформацію для ознайомлення громадськості. 

Термін: протягом місяця. 

 

3. Слухали: Огляд пропозицій державних органів для обговорення на 

першому засіданні Робочої групи. 

Виступили: Гаєвський І.М., Колесник І.Ю., Андрусишин С.Я., 

Царевський О. В. 

Вирішили:  

1. Членам Робочої групи надіслати до Держфінмоніторингу пропозиції 

до переліку питань для обговорення на наступному засіданні. 

Термін: до 31 травня п.р. 

2. Службі безпеки України надіслати до Держфінмоніторингу 

результати секторальної оцінки ризиків використання неприбуткових 

організацій з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї 

масового знищення для обговорення на наступному засіданні. 

Термін: протягом місяця. 

 

4. Слухали: Про сфери відповідальності органів державної влади 

України, причетних до питань пов’язаних з протидією (фінансуванням) 

розповсюдження ЗМЗ та про стан міжвідомчої взаємодії у цій сфері. 

Виступили: Гаєвський І.М., Андрусишин С.Я., Кенц В.В.,  

Колесник О.Г., Касьянов А.Ю., Колесник І.Ю. 
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Вирішили: 

1. Інформацію взяти до відома 

2. Держфінмоніторингу розглянути можливість щодо розділення блоків 

по звітуванню, окремо ЗМЗ і ПВК/ФТ.  

3. Службі безпеки України визначити уповноваженого представника з 

питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення та забезпечити його подальшу участь в засіданнях 

Робочої групи. 

4. Міністерству закордонних справ України надати інформацію до 

Держфінмоніторингу щодо міжвідомчої взаємодії у сфері ПВК/ФТ/ЗМЗ.  

5. Членам Робочої групи надати до Держфінмоніторингу пропозиції 

щодо підвищення міжвідомчої координації у сфері запобігання фінансування 

розповсюдження ЗМЗ. 

Термін: до 31 травня п.р. 

 

5. Слухали: Обговорення формування показників фінансування 

розповсюдження ЗМЗ, які характерні для України. 

Виступили: Ліщинська А.Є. – начальник управління фінансових 

розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності Департаменту 

фінансових розслідувань Держфінмоніторингу. 

Вирішили: 

1.  Членам Робочої групи оцінити сфери своєї діяльності та надати  

Держфінмоніторингу пропозиції до переліку базових статистичних 

показників фінансування розповсюдження ЗМЗ, які характерні для України, з 

метою підготовки шаблонів для збору відповідних адміністративних даних і 

розділення блоків звітування окремо по ЗМЗ і по ПВК/ФТ. 

Термін: до 31 травня п.р. 

2. Держфінмоніторингу узагальнити надані пропозиції та сформувати 

перелік базових статистичних показників. 

 

6. Слухали: Внесення змін до складу Робочої групи з питань 

запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення. 

Виступили: Гаєвський І.М., Глущенко О.О., Андрусишин С.Я. 

Вирішили: 

1. Держфінмоніторингу підготувати та направити листи до 

Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України з 

пропозицією включення їх представників до складу Робочої групи. 
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2.  Держфінмоніторингу на наступне засідання запросити представника 

Міжвідомчої експертної робочої групи з питань протидії розповсюдженню 

зброї масового знищення, тероризму та захисту критичної інфраструктури 

при Національному інституті стратегічних досліджень. 

 

Керівник Робочої групи         О. ГЛУЩЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО 

Перший заступник Голови          І. ГАЄВСЬКИЙ 

 


