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№

Найменування заходів

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

І. Основні напрямки вдосконалення страхової діяльності

1.1.

1.2.

Участь у розробці і супроводження проектів:
проект Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» № 3668 від
17.12.15 р.

Протягом
року

Президія,
Президент,
Профільні Комітети
ЛСОУ

проект Закону про внесення змін до
Податкового
кодексу
України
(щодо
покращення інвестиційного клімату в Україні)
щодо оподаткування страхової діяльності та
доходів, пов’язаних із страхуванням № 5368 від
17.11.16 р.

1.3.

проект Закону України «Про страхування»
(нова редакція) № 1797-1 від 06.02.15 р.

1.4.

проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення захисту прав споживачів
фінансових послуг” №2456-д від 29.12.15 р.

1.5.

проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
консолідації
функцій
із
державного
регулювання ринків фінансових послуг»
№ 2413а від 20.07.15 р.

1.6.

проект
Закону
України
«Про
загальнообов'язкове
соціальне
медичне
страхування в Україні» № 4981 від14.07.16 р.

1.7.

проект Закону України «Про внесення змін
у Податковий кодекс України щодо контролю й
оподаткування
операцій,
пов’язаних
із
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Президія,
Президент,
Профільні Комітети
ЛСОУ
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проведенням загальнообов’язкового соціального
медичного страхування» № 4982 від 14.07.16 р.
1.8.

проект Закону України «Про внесення змін
до статті 40 Бюджетного кодексу України
щодо встановлення розміру страхового платежу
за договором загальнообов’язкового соціального
медичного страхування» № 4983 від 14.07.16 р.

1.9.

проект Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою (нова редакція)»

І півріччя

1.10.

проект Закону України «Про обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів»
№ 3670 від 17.12.15 р.

Протягом
року

проекти нормативно-правових актів по
реалізації Закону «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»

І - ІІ півріччя

1.12.

проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо обов’язкового
страхування відповідальності перевізника за
шкоду, заподіяну життю, здоров’ю пасажирів та
третіх осіб» № 4642 11.05.16 р.

І - ІІ півріччя

11.13.

страхування
туристів
та
страхування
відповідальності
суб’єкта
туристичної
діяльності
проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
страхування подорожуючих»

1.11.

11.14.

Протягом
року

ІІ. Внутрішньо-організаційна діяльність ЛСОУ
2.1.

2.2.

2.3.

Робота
над
удосконаленням
внутрішніх Постійно
документів
ЛСОУ в розрізі організації
діяльності органів управління
Підготовка
і
організаційно-технічне
Протягом
забезпечення проведення засідань Президії
року
ЛСОУ
Підготовка
і
організаційно-технічне Відповідно
забезпечення проведення засідань Комітетів
до планів
ЛСОУ
роботи
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Президент,
Комітети ЛСОУ
Президент
Президент
Голови Комітетів ЛСОУ
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2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

Проведення засідань тематичних робочих груп
ЛСОУ з метою обговорення важливих питань,
обміну досвідом, прийняття рішень і підготовки
відповідних пропозицій
Представлення і захист інтересів членів ЛСОУ в
органах законодавчої і виконавчої влади
Робота зі страховими організаціями щодо
вступу до ЛСОУ
Контроль за надходженням членських внесків
Підготовка і проведення робочих зустрічей
ЛСОУ з органами державної влади і з проблем
та перспектив розвитку вітчизняного страхового
ринку
Розсилка членам ЛСОУ інформаційних та інших
матеріалів за напрямками діяльності
Забезпечення учасників страхового ринкучленів ЛСОУ страхових організацій України
законодавчими та нормативними актами органів
державної влади, що стосуються сфери
страхування

комітетів
У разі
необхідності

Президент
Голови Комітетів ЛСОУ

Постійно

Президент

Постійно

Президент

Постійно
Протягом
року

Президент
Президія

Протягом
року
Постійно

Президент
Президент

ІІІ. Діяльність ЛСОУ з інформаційного забезпечення
3.1.

Проведення прес-конференцій, круглих столів,
брифінгів з основних питань, що стосуються
проблем та перспектив розвитку страхового
ринку України.
Співпраця на основі щорічного договору про
співробітництво з Інформаційним агентством
«Інтерфакс-Україна».

Протягом
року

Президент,
Президія,
Комітети ЛСОУ,

3.2.

Підготовка
інтерв'ю,
аналітичних,
інформаційних та іміджевих матеріалів про
діяльність ЛСОУ. Співпраця на постійній основі
з тижневиком «Бизнес», виданнями «Страхова
справа», «Страховий клуб», «Insurance TOP»,
«Банкиръ», фінансово-економічним тижневиком
«Україна Бізнес ревю», аналітичним журналом
«Финансовые услуги», участь у Фінансовому
рейтингу «Фінансовий Оскар» тижневика
«Бізнес», щорічному довіднику «Фінансовий
ринок України» та інших проектах.

Протягом
року

Президент

3.3.

Оновлення дизайну головної сторінки сайту
ЛСОУ та оформлення внутрішніх сторінок
сайту, реконструкція та адаптація навігаційної
структури сайту ЛСОУ, адаптація системи
управління
сайтом,
якісне
оновлення
української та англійської версій.

ІІ квартал

Президент
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3.4.

Підтримка і інформаційне наповнення веб-сайту
ЛСОУ та сторінки ЛСОУ у соціальній мережі
Facebook.
Постійне
інформування
про
діяльність ЛСОУ та компаній-членів ЛСОУ;
співпрацю ЛСОУ з органами державної влади,
партнерськими та Громадськими організаціями;
роботу дорадчих органів ЛСОУ; нормативноправову роботу, міжнародне співробітництво,
підтримку наукової діяльності, участь та
підтримку
проведення
міжнародних
конференцій; випуск та розсилка щомісячного
Інформаційного звіту ЛСОУ, інформації до
засідань Президії ЛСОУ «Коротко про головне»,
надання інформації про хід реалізації проекту
ЛСОУ «Відкрите страхування» та ін.

Постійно

Президент

3.5.

Привітання
компаній-учасників
ЛСОУ,
партнерів організації та працівників ЗМІ з
професійними святами, зустрічі з журналістами
профільних
фінансових
ЗМІ
та
PRспеціалістами страхових компаній, участь в
проектах, направлених на розвиток нових видів
страхування, популяризацію галузі та ін.

Протягом
року

Президент

ІV. Діяльність ЛСОУ з аналітичного забезпечення
4.1.

4.2.

4.3.

Продовження роботи з реалізації проекту
«Відкрите страхування» шляхом розміщення
інформації про діяльність страховиків на сайті
ЛСОУ та постійне інформування через засоби
масової інформації про діяльність ЛСОУ та її
учасників
Збір та аналіз статистичних даних із видів
страхування та розміщення їх на офіційному
сайті ЛСОУ
Проведення аналізу іноземних страхових
ринків, в тому числі ринків країн СНД, і
розповсюдження отриманої інформації за
допомогою електронних та інших засобів

Щоквартально

Президент

Щоквартально

Президент

Постійно

Президент

V. Міжнародна діяльність ЛСОУ
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Поглиблення відносин зі страховиками інших
країн та їх національними та міжнародними
об’єднаннями
Опрацювання і підписання двосторонніх угод
про співробітництво з асоціаціями страховиків
інших країн
Участь у міжнародному конкурсі рефератів
студентів країн СНД
Координація роботи проектів, які займаються
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Протягом
року

Президія
Президент

Постійно

Президія
Президент

І-ІІ квартал

Президент

Протягом

Президент
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5.5.

5.6.

дослідженням
ринку страхування України,
зокрема:
Робота з проектами Європейської комісії;
Робота з проектами USAID у напрямках
вдосконалення державного нагляду на
ринках небанківських фінансових послуг
та
недержавного
пенсійного
забезпечення;
Робота зі Світовим банком у питаннях
дослідження та розвитку страхового
законодавства;
Співпраця
з
аналітично-дорадчим
центром Блакитної стрічки Програми
розвитку ООН;
Робота з МФК з питань розвитку агро
страхування.
З метою розвитку взаємовигідних зв’язків
страховиків України із зарубіжними партнерами
та сприяння інтеграції України в міжнародний
страховий ринок:
- Участь
в
організаційних
заходах
(конференціях, виставках тощо) страхових
організацій та об’єднань страховиків інших
країн
- Обмін
інформацією
із
зарубіжними
об’єднаннями страховиків щодо спільних
планів з питань функціонування
Сприяння підготовці і проведенню страхових
форумів, конференцій в Україні

року

Президія

Постійно

Президія

І, ІІ півріччя

Президент

VІ. Робота із ЗМІ по суспільно-політичному позиціонуванню ЛСОУ і зміцненню іміджу
страхової спільноти
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Моніторинг інформації, що публікується в ЗМІ
зі страхової тематики
Організація аналітичної роботи і ведення
статистики по всій інформації в ЗМІ, яка
стосується страхового ринку
Розробка структури і бази для зберігання
матеріалів щодо страхування (які публікуються
в ЗМІ, а також інформації внутрішнього
користування)
Організація роботи ЛСОУ з PR-структурами
страхових організацій – членів ЛСОУ з метою
продовження взаємозв’язку

Проект Плану роботи Ліги страхових організацій України на 2017 рік

Постійно

Президент

Постійно

Президент

ІІ-ІІІ квартал

Президент

Постійно

Президент
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VІІ. Взаємодія ЛСОУ з органами державної влади
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

Верховна Рада України:
Комітет з питань фінансової політики і
банківської діяльності,
Комітет з питань податкової та митної
політики,
Комітет з питань економічної політики,
Комітет з питань транспорту,
Комітет з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення,
Комітет з питань охорони здоров’я,
Комітет з питань аграрної політики
Участь в розробці і підготовці до розгляду
Згідно
проектів законів України, які прямо або
Планів
опосередковано
пов’язані
із
страховою законотворчо
діяльністю
ї роботи
ВР України;
Комітетів ВР
України
Проведення
зустрічей
з
керівництвом Що півроку
профільних Комітетів з метою обговорення
питань законодавчого забезпечення страхової
діяльності
Участь у Громадській колегії при Комітеті
Постійно
Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики
Адміністрація Президента України
Співпраця з відповідними управліннями щодо
підготовки експертних висновків на закони, що
стосуються функціонування страхування в
Україні, які готуються в Адміністрації
Президента
та/або подані на підпис
Президентові України
Підготовка пропозицій до проектів та чинних
Указів Президента України, в тих питаннях, які
належать до повноважень Ліги

7.3.
7.3.1.

Кабінет Міністрів України
Участь
в
підготовці
і
супроводження
документів з питань розвитку і діяльності
страхової галузі

7.3.2.

Участь у роботі з питань реформування системи
охорони здоров’я

7.4.

Президент,
Президія

Президент,
Президія
Президент,
Президія,
Голови Комітетів
ЛСОУ,

Постійно

Президент,
Президія

Виходячи з
постійного
моніторингу

Президент,
Президія

Відповідно
до плану
роботи КМ
України

Президент,
Профільні Комітети
ЛСОУ
Президент,
Профільний Комітет
ЛСОУ

Міністерство фінансів України
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7.4.1.

7.4.2.

7.5.
7.5.1.

7.5.2.

7.6.
7.7.1.

7.7.
7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

Участь в розробці законопроектів, нормативноправових актів та/або внесення змін до діючих
нормативно-правових актів, які належать до
сфери оподаткування страхової діяльності та
бухгалтерського обліку
Взаємодія щодо реалізації положень Закону
США
“Про
усунення
подвійного
оподаткування” (FATCA)
Міністерство
аграрної
політики
та
продовольства України
Участь у розробці проектів нормативноправових актів, які з питань страхування в
аграрному секторі економіки
Проведення
спільних
семінарів
для
популяризації положень Закону України «Про
особливості
здійснення
страхування
сільськогосподарської продукції»
Національний банк України
Робота з підготовки проектів відповідних
нормативно-правових
актів
в
галузі
страхування, з питань, що належать до
компетенції Національного Банку України
Державна служба фінансового моніторингу
Участь у підготовці нормативно-правових актів,
що ініціюються органами державної влади з
питань протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення
Постійна робота у складі міжвідомчої робочої
групи з розгляду проблемних питань суб’єктів
первинного
фінансового
моніторингу
небанківських установ та аналізу ефективності
заходів, що вживаються ними для запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів і
фінансуванню
тероризму,
фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення
Проведення
спільних
нарад,
семінарів,
конференцій щодо вдосконалення законодавчої
та нормативної бази з питань протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом у частині страхової
діяльності
Участь у Громадській раді при Державній
службі фінансового моніторингу
Участь у Раді з питань досліджень методів та
тенденцій у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму

Проект Плану роботи Ліги страхових організацій України на 2017 рік

Постійно

Президент,
Президія

Протягом
року

Президент,
Президія

І-ІІ квартали

Президент,
Президія

Відповідно
до плану
проведення
семінарів

Президент,
Профільний Комітет

Протягом
року

Президент,
Президія

Постійно

Президент,
Президія

Відповідно
до плану
роботи
робочої
групи

ЛСОУ

Протягом
року

ЛСОУ

Протягом
року
Протягом
року

ЛСОУ
ЛСОУ
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7. 8.

Міністерство юстиції України
Міністерство з економічного розвитку і
торгівлі України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство інфраструктури України
Державна служба України з надзвичайних
ситуацій
Державна авіаційна служба України

7.8.1

Участь в підготовці проектів відповідних
нормативно-правових актів з питань розвитку і
функціонування ринку страхових послуг

Постійно

Президент,
Президія

VІІІ. Діяльність ЛСОУ по взаємодії з Нацкомфінпослуг
8.1.

8.2.
8.3.

Проведення
регулярних
зустрічей
з
керівництвом Нацкомфінпослуг для вирішення
проблемних ситуацій страхового ринку
Участь в роботі Громадської ради при
Нацкомфінпослуг
Спільна робота зі спеціалістами і підрозділами
Нацкомфінпослуг в робочих групах з
підготовки законопроектів, внесення змін і
доповнень до діючого законодавства, підготовка
нормативно-правових актів

Постійно

Президент,
Президія

Постійно

Президент,
Президія
ЛСОУ,
Профільні Комітети
ЛСОУ

Відповідно до
Планів роботи
ЛСОУ,
Комітетів
ЛСОУ і
Нацкомфінпос
луг
*За згодою

Участь спеціалістів, керівників підрозділів,
ЛСОУ
членів Нацкомфінпослуг у засіданнях Комітетів
Профільні Комітети
ЛСОУ *
ЛСОУ
8.5.
Проведення спільних конференцій, нарад,
Протягом
Президент,
семінарів, „круглих столів” з актуальних питань всього періоду
Президія
страхової справи
ІХ. Діяльність ЛСОУ
по взаємодії з вітчизняними громадськими організаціями,
об’єднаннями, союзами та асоціаціями
8.4.

9.1.

Підтримка співпраці і взаємодія з :
- Моторним (транспортним ) страховим бюро
України
- Ядерним страховим пулом
- Європейською бізнес асоціацією
- Асоціацією страховий бізнес
-Українською федерацією убезпечення
- Американською торговельна палата в Україні
- Асоціацією українських банків
- Незалежною асоціацією банків України
- Українським союзом промисловців і
підприємців
- Українським Національним Комітетом
Міжнародної Торгової Палати

Проект Плану роботи Ліги страхових організацій України на 2017 рік

Постійно

ЛСОУ

Постійно

ЛСОУ

Постійно

ЛСОУ

Постійно
Постійно
Протягом року

ЛСОУ
ЛСОУ
ЛСОУ

Постійно

ЛСОУ
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- Комісією з фінансових послуг і страхуванню
Міжнародної Торгової Палати
- Федерацією страхових посередників України
- Українською асоціацією інвестиційного
бізнесу
- тощо.

Проект Плану роботи Ліги страхових організацій України на 2017 рік

Постійно

ЛСОУ

Постійно
Постійно

ЛСОУ
ЛСОУ
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