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Аналіз регуляторного впливу  

проєкту змін  до Положення про Кредитний реєстр Національного банку 

України  

 

I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 

шляхом державного регулювання 

 

Підготовку проєкту змін до Положення про Кредитний реєстр 

Національного банку України, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 04 травня  2018 року № 50 (далі – Проєкт 

змін до Положення), здійснено з метою вдосконалення порядку роботи  

Кредитного реєстру Національного банку України (далі – Кредитний реєстр). 

Проєктом змін до Положення уточнено порядок подання фізичними та 

юридичними особами заяв на отримання інформації з Кредитного реєстру. 

 

II. Визначення цілей державного регулювання 

 

Проєкт змін до Положення визначає організаційно-правові засади 

функціонування Кредитного реєстру, який є елементом системи обміну 

інформацією, яка є необхідною під час здійснення кредитування. 

 

III. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу 

 

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей немає. 

 

ІV. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми шляхом прийняття запропонованого регулювання  

Для реалізації визначених цілей пропонується затвердити зміни до 

Положення про  Кредитний реєстр Національного банку України. 

У разі затвердження Правлінням Національного банку запропонованого 

для розгляду Проєкту змін до Положення цей регуляторний акт буде доведено 

до відома користувачів шляхом офіційного оприлюднення в засобах масової 

інформації відповідно до законодавства України. 

  

V. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття запропонованого регуляторного акта  

 

Запровадження запропонованих норм не містить будь-яких законодавчих 

обмежень.    

Реалізація вимог, запропонованих у Проєкті змін до Положення, не 

потребує додаткових витрат Державного бюджету України.  

 

VI. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта 
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Функціонування Кредитного реєстру сприятиме належній оцінці банками 

кредитного ризику та зниженню частки проблемних активів. 

 Визначення кількісних показників результативності Проєкту змін до 

Положення не вбачається можливим. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Вимоги  Проєкту змін  до Положення діють без визначення кінцевого 

строку, починаючи з дня набрання ними чинності. 

 

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта 

 

Ураховуючи специфіку запропонованих змін до Положення, визначити 

показники їх результативності не вбачається можливим. 

  

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватимуться 

відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття  

 

Ураховуючи неможливість визначити показники результативності змін до 

Положення, визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності цього акта, не вбачається можливим. 
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