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                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Президії ЛСОУ  

від «18»листопада 2022 р. 

 

Президент ЛСОУ 

  

_________ В.М.Берлін 

 

 

План роботи  

Ліги страхових організацій України 

на 2023 рік 

 

№ Найменування заходів 

Тривалість, 

періодичність 

або термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

І. Основні напрямки вдосконалення страхової діяльності  

1.1. Участь у розробці, доопрацюванні і супроводженні проєктів нормативно – правових 

актів, що регулюють діяльність страхового ринку: 

1.1.1. 

 

 

проєкт Закону України «Про обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів» (нова редакція); 

І півріччя 2023   

1.1.2. 

 

 

1.1.3. 

 

 

проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про туризм» та деяких інших законодавчих 

актів щодо основних засад розвитку туризму»;  

проєкт Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо стимулювання 

розвитку медичного страхування; 

ІІ півріччя 

2023  

 

І півріччя 2023 

 

1.1.4. 

 

 

1.1.5. 

 

проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реформування сфери 

містобудівної діяльності»; 

проєкт Закону України «Про екологічне страхування» 

І півріччя 2023 

 

 

ІІ півріччя 

2023 

 

1.1.6. 

 

 

 

 

 

Надання пропозицій та зауважень до проєктів 

нормативно-правових актів НБУ: 

- Положення про обов’язкові критерії і нормативи 

достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

страховика; 

- Положення про затвердження Змін до Правил 

складання та подання звітності учасниками ринку 

небанківських фінансових послуг до Національного 

банку України; 

- Положення про організацію системи управління 

ризиками в надавачах фінансових послуг та 

небанківських фінансових групах; 

- Положення про організацію системи 

внутрішнього контролю в надавачах фінансових послуг 

І півріччя 2023 

 

Президія, 

Президент, 

віце-президент 
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та небанківських фінансових групах; 

- Методичні рекомендації щодо організації 

корпоративного управління в надавачах фінансових 

послуг та небанківських фінансових групах; 

- Положення про визначення методики 

формування страхових резервів та вимог до методики 

розрахунку викупної суми та внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів Національного банку 

України 

1.2. Супроводження питань реалізації нормативно – правових актів, що регулюють 

діяльність страхового ринку та (або) стосуються його розвитку: 

1.2.1. 

 

1.2.2. 

 

1.2.3. 

 

 

 

Закон України №1953-IX від 14.12.2021 «Про фінансові 

послуги та фінансові компанії»; 

Закон України № 1909-IX від 18.11.2021 «Про 

страхування»; 

Закон України №2655-IX від 06.10.2022 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування 

цивільної відповідальності»; 

  

1.2.4. 

 

 

1.2.5. 

 

 

 

 

1.2.6. 

Закон України від 20.09.2019 р. № 122-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав споживачів фінансових послуг»; 

Закон України від 06.12.2019 р. № 2179 «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення»; 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення правового регулювання 

страхування сільськогосподарської продукції з 

державною підтримкою»; 

Протягом року Президент, 

віце-президент  

 

1.2.7. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 

2025 року. 

  

1.2.8. Національна стратегія фінансової інклюзії в України.   

ІІ. Діяльність ЛСОУ з інформаційного та аналітичного забезпечення 

2.1. Проведення прес-конференцій, круглих столів, 

брифінгів з питань, що стосуються проблем та 

перспектив розвитку страхового ринку України. 

Протягом року  Президент 

2.2. Підготовка інтерв'ю, аналітичних, інформаційних та 

іміджевих матеріалів про діяльність ЛСОУ. Співпраця зі 

ЗМІ. 

Протягом року Президент 

2.3. Підтримка і інформаційне наповнення веб-сайту ЛСОУ 

та сторінки ЛСОУ у соціальній мережі Facebook. 

Інформування про діяльність ЛСОУ. 

Постійно Президент 

2.4. Розсилка членам ЛСОУ інформаційних та інших 

матеріалів за напрямками діяльності. 

Протягом року Президент 

2.5. Інформування членів ЛСОУ щодо законодавчих та 

нормативних актів органів державної влади, що 

стосуються сфери страхування. 

Постійно Президент, віце-

президент 
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2.6. Моніторинг і аналітична обробка інформації, що 

публікується в ЗМІ зі страхової тематики. 

Постійно Президент 

2.7. Організація роботи ЛСОУ з PR-структурами страхових 

організацій – членів ЛСОУ. 

Постійно Президент 

    

ІІІ. Взаємодія ЛСОУ з органами державної влади 

3.1. Верховна Рада України: 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики  

Комітет з питань економічного розвитку 

Комітет з питань транспорту та інфраструктури 

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 

Комітет з питань аграрної та земельної політики 

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування 

3.1.1. Участь у розробці та підготовці до розгляду проєктів 

законів України, які пов’язані зі страховою діяльністю. 

Згідно планів 

роботи ВРУ і 

комітетів ВРУ 

Президент, 

віце-президент, 

Президія 

3.1.2. Проведення зустрічей з керівництвом профільних 

Комітетів ВРУ з метою обговорення питань 

законодавчого забезпечення страхової діяльності. 

Щопівроку Президент, 

Президія 

3.2. Офіс Президента України 

3.2.1. Співпраця щодо підготовки експертних висновків на 

закони, що стосуються функціонування страхування в 

Україні. 

Постійно Президент, 

віце-президент, 

Президія 

3.2.2. Підготовка пропозицій до проєктів та чинних Указів 

Президента України з питань, які належать до 

компетенції ЛСОУ. 

Виходячи з 

постійного 

моніторингу 

Президент, 

віце-президент, 

Президія 

3.3. Кабінет Міністрів України 

3.3.1. Участь у підготовці і супроводженні документів з 

питань розвитку і діяльності страхової галузі. 

Відповідно до 

плану роботи 

КМУ 

Президент, 

віце-президент 

3.3.2. Участь у роботі з питань реформування системи 

охорони здоров’я. 

  

3.4. Міністерство фінансів України 

3.4.1. 

 

 

Участь у розробці проєктів та/або внесення змін до 

діючих нормативно-правових актів, які належать до 

сфери бухгалтерського обліку та оподаткування 

страхової діяльності. 

Постійно 

 

 

 

Президія, 

Президент, 

віце-президент, 

 

3.5. Державна служба фінансового моніторингу України 

3.5.1. Участь у підготовці нормативно-правових актів у сфері 

фінансового моніторингу. 

Постійно віце-президент 

3.5.2. Постійна робота у складі міжвідомчої робочої групи з 

розгляду проблемних питань суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу - небанківських установ. 

Відповідно до 

плану роботи 

робочої групи 

 

3.5.3. Проведення спільних нарад, семінарів, конференцій 

щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази 

з питань фінансового моніторингу. 

Протягом року  
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3.5.4. Участь у Громадській раді при Державній службі 

фінансового моніторингу. 

Протягом року  

    

3. 6. Міністерство юстиції України 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

Міністерство охорони здоров'я України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство культури, молоді та спорту України 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Державна авіаційна служба України 

Рада національної безпеки та оборони України  

3.6.1 Участь у підготовці проєктів нормативно-правових 

актів з питань розвитку і функціонування ринку 

страхових послуг. 

Постійно Президент, 

віце-президент 

ІV. Діяльність ЛСОУ по взаємодії з НБУ 

4.1. Проведення регулярних зустрічей з керівництвом НБУ 

для вирішення проблемних питань страхового ринку. 

Постійно Президент, 

Президія 

4.2. Участь у підготовці проєктів нормативно-правових 

актів. 

Протягом року Президент, 

віце-президент 

4.3. Співпраця і взаємодія з Громадською колегією Ради 

НБУ. 

Протягом року Президент 

4.4. Участь спеціалістів, керівників підрозділів, членів НБУ 

у засіданнях Комітетів ЛСОУ. 

За згодою Президент 

4.5. Проведення спільних конференцій, нарад, семінарів, 

„круглих столів” з актуальних питань страхової справи. 

Протягом року Президент, 

Президія 

V. Міжнародна діяльність ЛСОУ 

5.1. Поглиблення відносин зі страховиками інших країн та їх 

національними та міжнародними об’єднаннями.  

Протягом року Президія, 

Президент 

5.2. Опрацювання і підписання двосторонніх угод про 

співробітництво з асоціаціями страховиків інших країн. 

Постійно Президія, 

Президент 

5.3. 

 

Участь у проєктах міжнародних організацій з 

дослідження та розвитку ринку страхування України 

(Європейської комісії, USAID, Світового банку, 

аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки 

Програми розвитку ООН, МФК). 

Протягом року 

 

 

 

Президент 

 

 

 

5.4. Участь в міжнародних конференціях та обмін 

інформацією із зарубіжними об’єднаннями страховиків. 

Постійно Президія  

 

5.5. Сприяння підготовці і проведенню страхових форумів, 

конференцій в Україні. 

І, ІІ півріччя Президент 

VI. Діяльність ЛСОУ по взаємодії з вітчизняними громадськими організаціями, 

об’єднаннями, союзами та асоціаціями 

6.1. Підтримка співпраці і взаємодія з: Постійно Президент 

 - Моторним (транспортним) страховим бюро України   

 - Ядерним страховим пулом 

- Асоціацією «Страховий бізнес» 

- Харківським союзом страховиків 

- Національною асоціацією страховиків України 
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- Федерацією страхових посередників України 

 - Українським союзом промисловців і підприємців 

- Торгово-промисловою палатою України 

- Конфедерацією будівельників України 

- Федерацією роботодавців України 

  

 - Українським національним комітетом Міжнародної 

Торгової Палати 

- Американською торговельною палатою в Україні 

- Європейською бізнес асоціацією 

  

 - Незалежною асоціацією банків України   

 - Асоціацією українських банків 

- Українським кредитно-банківським союзом 

  

 - Українською асоціацією інвестиційного бізнесу   

 - іншими об’єднаннями, союзами та асоціаціями   

VII. Внутрішньо-організаційна діяльність ЛСОУ 

7.1. Робота над удосконаленням внутрішніх документів  

ЛСОУ щодо організації діяльності органів управління. 

Постійно Президент, віце-

президент 

7.2. Підготовка і організаційно-технічне забезпечення 

проведення засідань Президії і Комітетів ЛСОУ. 

Протягом року Президент, віце-

президент 

7.3. Проведення засідань тематичних робочих груп ЛСОУ з 

метою обговорення важливих питань, обміну досвідом, 

прийняття рішень і підготовки відповідних пропозицій. 

У разі 

необхідності 

Президент, віце-

президент 

7.4. Представлення і захист інтересів членів ЛСОУ в органах 

законодавчої і виконавчої влади. 

Постійно Президент  

7.5. Робота зі страховими організаціями щодо вступу до 

ЛСОУ. 

Постійно Президент 

 


