
 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 04.02.2010 р. N 105  

Про висвітлення діяльності Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України  

З метою повного, об'єктивного та оперативного висвітлення своєї діяльності як 

колегіального органу Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України 

постановила:  

1. Визначити основним засобом публікації розпоряджень Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), нормативно-правових актів та їх 

проектів, інших документів, які розглядаються на засіданнях Комісії, розміщення їх на 

офіційному веб-сайті Держфінпослуг www.dfp.gov.ua.  

2. Головному редактору офіційного веб-сайта Держфінпослуг (Стесіній О. В.) постійно 

відслідковувати актуальність та повноту оприлюдненої інформації.  

3. Для забезпечення рівного доступу всіх категорій споживачів фінансових послуг до 

інформації про діяльність Держфінпослуг та підвищення поінформованості громадян про 

стан ринків фінансових послуг укладати договори на постійне співробітництво з тими 

періодичними виданнями, які відповідають таким умовам:  

3.1. вітчизняний статус;  

3.2. не менше п'яти років існування на ринку друкованих видань;  

3.3. сфера розповсюдження: загальнодержавна регіональна та зарубіжна;  

3.4. спеціалізована, у галузі небанківських фінансових послуг, тематика видання;  

3.5. періодичність виходу не менше одного разу на тиждень;  

3.6. доступність видання для споживачів фінансових послуг (тираж не менше 10 тис. 

примірників, присутність у каталогах видань ДП "Преса" та інших передплатних агенцій, 

наявність у роздрібній торгівлі).  

4. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу (Стесіній О. В.):  

4.1. переглянути раніше укладені договори про співробітництво з виданнями, прирівняними 

до офіційних видань Держфінпослуг, з метою визначення їх відповідності вимогам, 

викладеним у п. 3 цього розпорядження;  



4.2. у разі необхідності, винести на розгляд Комісії питання про внесення змін до 

розпорядження Держфінпослуг від 27.01.2004 N 26 "Про укладення договорів, спрямованих 

на постійне оперативне висвітлення діяльності Держфінпослуг";  

4.3. підготувати проект інформаційного листа до учасників ринків фінансових послуг щодо 

вимог Держфінпослуг розміщувати інформацію, обов'язкову до опублікування відповідно до 

вимог діючого законодавства, лише у виданнях, прирівняних до офіційних видань 

Держфінпослуг.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за Головою Комісії.  

   

Голова Комісії  В. Суслов  
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