
 

 

Звіт про базове відстеження 

результативності регуляторного акта – проєкту постанови Правління 
Національного банку України “Про затвердження Положення про 

особливості застосування Національним банком України заходу впливу у 
вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою 

та призначення тимчасової адміністрації” 

 
Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного 

акта 
Національний банк України (Департамент методології регулювання 

діяльності небанківських фінансових установ). 
 

Цілі прийняття регуляторного акта  
Постанову Правління Національного банку України “Про затвердження 

Положення про особливості застосування Національним банком України заходу 
впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою 

установою та призначення тимчасової адміністрації” (далі – Постанова) 
прийнято з метою врегулювання питань щодо особливостей застосування заходу 

впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління небанківською 
фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації. 

 

Строк виконання заходів із відстеження  
Базове відстеження результативності регуляторного акта розпочато 04 

січня 2021 року та закінчено 12 січня 2021 року.  
 

Тип відстеження результативності регуляторного акта  
Базове відстеження.  

 
Методи одержання результатів відстеження  

Аналіз показників результативності регуляторного акта з використанням 
статистичних даних.  

 
Дані та припущення, на підставі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних  
Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 

аналізу звернень, запитів, повідомлень, пропозицій небанківських фінансових 

установ та інших підприємств, установ та організацій, а також відповідних 
публікацій у засобах масової інформації.  

 
Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акта  
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За час здійснення заходів із базового відстеження результативності 
регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки не 
надходило.  

Інші показники результативності регуляторного акта будуть аналізуватися 
за результатами практики застосування його положень. 

 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня 

досягнення визначених цілей  
Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення визначених 

цілей оцінюються позитивно. Однак остаточний висновок із цього приводу буде 
зроблено за підсумками повторного відстеження результативності 

регуляторного акта, що здійснюватиметься не пізніше двох років із дня набрання 
ним чинності, коли буде змога детальніше проаналізувати практику 

застосування положень цього документа.  
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