
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  
Національного банку України 
від  06.12.2006 р. № 591-р 

 
 

План підготовки проектів регуляторних актів  
Національного банку України на 2007 рік 

(із змінами, внесеними розпорядженнями Національного банку України 
від 07.03.2007 № 85-р, від 27.04.2007 № 200-р, від 06.07.2007 № 328-р,  
 від 06.08.2007 № 372-р, від 30.08.2007 № 401-р, 06.09.2007 № 424-р) 

 
№ 
з/п 

Види і назви проектів регуляторних 
актів   

Термін 
підготовки 
проектів 

Структурні 
підрозділи, 

відповідальні за 
розроблення і 
супроводження 

проектів 
1 2 3 4 
1 Проект Закону України "Про 

внесення змін до Закону України 
"Про банки і банківську діяльність" 
щодо вдосконалення 
корпоративного управління в 
банках 
 

І квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду, 

Юридичний 
департамент 

 
2 Проект Закону України "Про 

внесення змін до Закону України 
"Про банки і банківську діяльність" 
щодо вдосконалення 
консолідованого нагляду банків 
 

ІV квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду, 

Юридичний 
департамент 

 
3 Проект Положення про порядок 

створення і державної реєстрації 
банків, відкриття їх філій, 
представництв, відділень (нова 
редакція) 
 
 
 
 

І квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду, 

Департамент 
реєстрації та 
ліцензування 

банків 



 2

1 2 3 4 
4 Проект постанови Правління 

Національного банку України "Про 
внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів 
Національного банку України" 
щодо відкриття філій та 
представництв іноземних банків на 
території України 
 

ІV квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду, 

Департамент 
реєстрації та 
ліцензування 

банків 
 

5 Проект Положення про порядок 
реєстрації договорів про членство 
або про участь у міжнародних 
платіжних системах (нова редакція) 
 

ІІІ квартал 
 

Департамент 
платіжних 
систем 

6 Проект  постанови Правління 
Національного банку України "Про 
затвердження Змін до Положення 
про порядок емісії платіжних 
карток і здійснення операцій з їх 
застосуванням" 
 

IV квартал Департамент 
платіжних 
систем 

7 Правила організації захисту 
електронних банківських 
документів з використанням 
засобів захисту інформації 
Національного банку України (нова 
редакція) 
 

І квартал Департамент 
інформатизації 

8 Правила з технічного захисту 
інформації до приміщень банків, у 
яких обробляються електронні 
банківські документи 
 

ІІ квартал Департамент 
інформатизації 

9 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
затвердження Змін до Інструкції 
про міжбанківський переказ коштів 
в Україні в національній валюті" 
 
 
 
 

IV квартал Департамент 
платіжних 
систем 
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1 2 3 4 
10 Проект Положення про 

оформлення та виконання 
документів на перерахування, 
зарахування, купівлю та продаж 
іноземної  валюти або банківських 
металів, а також арешт та 
примусове списання коштів в 
іноземних валютах та банківських 
металів 
 

IV квартал Департамент 
платіжних 
систем 

11 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
врегулювання питань здійснення 
переказу коштів" 
 

IV квартал Департамент 
платіжних 
систем 

12 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
затвердження Змін до Інструкції 
про порядок відкриття, 
використання і закриття рахунків у 
національній та іноземних 
валютах" 
 

IV квартал Департамент 
платіжних 
систем 
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