
  
  
  

ЗАТВЕРДЖЕНО   

Наказ   

Національного банку України  

07 грудня 2018 року № 1156-но  

План підготовки проектів регуляторних актів  

Національного банку України на 2019 рік  

  

№  

з/п  
  

Види і назви проектів  

регуляторних актів  

Цілі прийняття  Термін 

підготовки  

Відповідальні 

структурні підрозділи  

1  2  3  4  5  

1  Проект постанови Правління 

Національного банку України 

“Про внесення змін до постанови 

Правління Національного банку  

України від 12 лютого 2013 року  № 

42”   

Приведення у відповідність до 

вимог законодавства України    

І  квартал   

2019 року   

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку   

2  Проект постанови Правління 

Національного банку України 
“Про затвердження Змін до 

Інструкції про безготівкові 
розрахунки в Україні в  

національній валюті”   

Удосконалення порядку 

здійснення безготівкових  

розрахунків   

І  квартал   

2019 року   

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку  

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_07122018_1156-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_07122018_1156-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_07122018_1156-no
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3  Проект  постанови  Правління  

Національного банку України  

“Про внесення змін до Положення 

про порядок реєстрації платіжних 

систем, учасників платіжних 

систем та операторів послуг 

платіжної інфраструктури”   

Приведення у відповідність до 

вимог законодавства України та 

удосконалення процедури  

реєстрації платіжних систем, 

учасників платіжних систем та 

операторів послуг платіжної 

інфраструктури   

ІІ  квартал   

2019 року   

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку   

4  Проект   постанови  Правління  

Національного  банку  України  

“Про внесення змін до Інструкції з 

організації інкасації коштів та 

перевезення валютних цінностей 

банків в Україні”  

Удосконалення вимог до 

організації інкасації коштів та 

перевезення валютних  

цінностей банків в Україні   

ІІ  квартал   

2019 року   

Департамент 

грошового обігу   

5  Проект  постанови  Правління  

Національного банку України 

“Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів  

Національного банку України”   

Осучаснення та приведення у 

відповідність до вимог 

законодавства України норм 

Положення про порядок емісії 

електронних платіжних засобів і 

здійснення операцій з їх  

використанням   

ІІІ  квартал 2019 

року  
  

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку  

6  Проект  постанови  Правління  

Національного банку України 

“Про внесення змін до Положення 

про електронні гроші в Україні”   

Удосконалення  вимог  

Національного банку України 

щодо порядку здійснення 

операцій з електронними 

грошима  

ІІІ  квартал   

2019 року   

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку   
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7  Проект постанови Правління 

Національного банку України 

“Про внесення змін до Правил з 

організації захисту приміщень 

небанківських фінансових установ 

в Україні”  
  

Удосконалення вимог до 

захисту приміщень 
небанківських фінансових  

установ в Україні   

ІІІ  квартал  

2019 року  

Департамент 

грошового обігу   

8  Проект постанови Правління 
Національного банку України 

“Про затвердження Змін до  

Інструкції  про  міжбанківський 

переказ коштів в Україні в 

національній валюті”   

Приведення у відповідність до 

вимог законодавства України  

I квартал  

2019 року  
  

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку 

  

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 30.01.2019 №36-но) 

9  Проект постанови Правління 

Національного банку України 

“Про внесення змін до Положення 

про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні”   

Удосконалення порядку 

здійснення готівкових 

розрахунків суб’єктами  

господарювання   

І квартал 2019 

року  
  

Департамент  

грошового обігу  

  

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 30.01.2019 №38-но) 

10  Проект постанови Правління 

Національного банку України 

“Про внесення змін до Положення 

про порядок видачі юридичним 

особам  ліцензії на надання банкам 

послуг з інкасації”   

Удосконалення  процедури 

ліцензування юридичних осіб 

щодо  надання банкам послуг з 

інкасації  

ІІ квартал  

2019 року  

Департамент  

грошового обігу  

  

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 11.03.2019 №111-но) 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_30012019_36-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_30012019_38-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_11032019_111-no
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11   Проект постанови Правління 

Національного банку України 
“Про затвердження Змін до 

Інструкції  про безготівкові 
розрахунки  в Україні  в 

національній валюті”  

З метою приведення 

нормативно-правового акта 

Національного банку України у 

відповідність до вимог 

законодавства Європейського  

Союзу  

ІІ квартал   

2019 року  

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку   

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 09.04.2019 №187-но) 

12   Проект постанови Правління 

Національного банку України 

“Про затвердження Змін до 

Положення про ліцензування 

банків”  

Приведення у відповідність до 

вимог законодавства України  

II квартал  

2019 року    

Департамент 

методології  

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 24.04.2019 №208-но) 

13  Проєкт постанови Правління 

Національного банку України 

“Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів  

Національного банку України”  

Приведення у відповідність до 

вимог законодавства України  

IV квартал  

2019 року  
  

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку 

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 08.05.2019 №226-но, 

зі змінами, внесеними наказом Національного банку України від 12.09.2019 №469-но) 

14  Проект постанови Правління 

Національного банку України 

"Про затвердження Змін до  

Інструкції про порядок відкриття і 

закриття рахунків клієнтів банків 

та кореспондентських рахунків 

банків-резидентів і нерезидентів"  

Приведення  нормативно- 

правового акта Національного 

банку України у відповідність до 

вимог Кодексу України з 

процедур банкрутства  

III квартал  

2019 року  

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку 

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 22.04.2019 №253-но) 

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_09042019_187-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_24042019_208-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_08052019_226-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_12092019_469-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_22042019_253-no
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15   Проект постанови Правління 

Національного банку України 

"Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 

Національного банку України з 

питань організації захисту 

приміщень банків та 

небанківських установ"  

Уточнення вимог стосовно 

технічного стану і організації 

охорони приміщень банків та 

небанківських установ і 

операторів поштового зв'язку, 

які отримали ліцензію 

Національного банку України на 

здійснення валютних операцій 

та/або ліцензію на переказ 

коштів без відкриття рахунків  

IV квартал  

2019 року  

Департамент 

грошового обігу 

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 27.06.2019 №316-но) 

16  Проект постанови Правління 

Національного банку України 

“Про внесення змін до Інструкції 

про міжбанківський переказ 

коштів в Україні в національній 

валюті”  

Приведення у відповідність до 

вимог законодавства України  

III квартал  

2019 року  

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку 

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 19.07.2019 №368-но) 

17  Проєкт постанови Правління 

Національного банку України 

“Про затвердження Змін до 

Інструкції про міжбанківський 

переказ  коштів в Україні в 

національній валюті”  

Реалізація цілодобової роботи 

системи електронних платежів 

Національного банку України  

IV  квартал   

2019 року   

Департамент 

платіжних систем та 

інноваційного 

розвитку 

(План доповнено новим рядком згідно з наказом Національного банку України від 10.10.2019 №553-но) 

  

https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_27062019_316-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_19072019_368-no
https://bank.gov.ua/ua/legislation/Order_10102019_553-no

