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План підготовки проектів регуляторних актів 

Національного банку України на 2017 рік 

 

№ 

з/п 

Вид і назва проектів  

регуляторних актів 

Цілі прийняття Термін 

підготовки 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 
 

1 2 3 4 5 

1 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Положення про 

експертизу у сфері криптографічного 

захисту інформації Національного банку 

України”  

Урегулювання порядку погодження засобів 

криптографічного захисту інформації для 

використання (застосування) в Національному 

банку України та банківській системі України 

I  

квартал 

2017 року 

Департамент  

безпеки 

2 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Положення про 

організацію заходів із забезпечення 

інформаційної безпеки в банківській 

системі України” 

 

 

 

Урахування вимог та рекомендацій національних 

стандартів із питань інформаційної безпеки ДСТУ 

ISO/IEC 27001:2015 “Інформаційні технології. 

Методи захисту. Системи управління 

інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 

27001:2013; Cor 1:2014, IDT)” та ДСТУ ISO/IEC 

27002:2015 “Інформаційні технології. Методи 

захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної 

безпеки (ISO/IEC 27002:2013; Cor 1:2014, IDT)”, що 

IІ  

квартал 

2017 року 

Департамент  

безпеки 



2 
 

 

 

 

 

вступають у дію з 01.01.2017, врегулювання 

порядку укладення та ведення договорів із питань 

забезпечення засобами захисту інформації 

Національного банку банківських та інших установ, 

які є безпосередніми учасниками системи 

електронних платежів та/або інформаційних задач 

Національного банку України, удосконалення 

порядку взаємодії цих установ із Національним 

банком України під час забезпечення засобами 

захисту інформації, впровадження нової апаратури 

захисту, що базується на апаратній платформі, для 

вдосконалення підходів до перевірок стану 

інформаційної безпеки організацій 

3 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до Положення про 

порядок перевірки стану інформаційної 

безпеки в банківських та інших 

установах, які використовують засоби 

захисту інформації Національного банку 

України” 

Удосконалення підходів Національного банку 

України до проведення планових та позапланових 

перевірок стану інформаційної безпеки в 

організаціях 

IV 

квартал 

2017 року 

Департамент  

безпеки 

4 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку 

України”  

Удосконалення порядку відкриття та використання 

рахунків клієнтів банків  

ІІ  

квартал  

2017 року  

Департамент 
платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 

5 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до Положення про 

Удосконалення порядку електронного 

документообігу  під час здійснення операцій за 

гарантіями та адаптація норм положення до 

ІV 

квартал 

2017 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 
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порядок здійснення банками операцій за 

гарантіями в національній та іноземних 

валютах” 

сучасних тенденцій на ринку операцій за 

гарантіями  

 

інноваційного 

розвитку 

6 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до Положення про 

порядок ведення Реєстру аудиторських 

фірм, які мають право на проведення 

аудиторських перевірок банків”  

Удосконалення порядку ведення Реєстру 
аудиторських фірм, які мають право на проведення 

аудиторських перевірок банків, уточнення переліку 
документів, що подаються аудиторською фірмою 
для включення до Реєстру, та порядку прийняття 

рішень із питань ведення Реєстру  

II  

квартал  

2017 року  

Департамент 

методології  

7 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до Положення про 

ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні” 

Удосконалення та приведення у відповідність до 

вимог нормативно-правових актів  

ІІІ  

квартал 

2017 року 

Департамент  

грошового 

обігу 

8 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Правил з організації 

захисту приміщень небанківських 

фінансових установ в Україні”  

Удосконалення вимог щодо захисту приміщень 

небанківських фінансових установ  в Україні 

ІІІ  

квартал 

2017 року 

Департамент  

грошового 

обігу 

9 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Положення про порядок 

реєстрації та ліцензування банків”  

Приведення нормативно-правових актів 

Національного банку України у відповідність до 
поточних соціально-економічних умов та 

міжнародних зобов’язань України 

IV 

квартал 

2017 року 

Департамент 

методології  

10 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Положення про порядок 

проведення перевірок юридичних осіб, 

які отримали ліцензію Національного 

банку України на надання банкам послуг 

Удосконалення питань, пов’язаних із порядком 

проведення перевірок юридичних осіб, які 
отримали ліцензію Національного банку України  

на надання банкам послуг з інкасації, з питань 
організації та здійснення інкасації коштів та 

перевезення валютних цінностей   

II  

квартал 

2017 року 

Департамент 

грошового 

обігу 



4 
 

з інкасації, з питань організації та 

здійснення інкасації коштів та 

перевезення валютних цінностей” 

11 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Змін до Положення про 

порядок видачі юридичним особам 

ліцензії на надання банкам послуг з 

інкасації”  

Урегулювання питань про порядок видачі 
юридичним особам ліцензії на надання банкам 

послуг з інкасації 

ІІ  

квартал 

2017 року  

Департамент 

грошового 

обігу 

12 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення до деяких нормативно-

правових актів Національного банку 

України”  

Приведення у відповідність до вимог законодавства 
України  

ІІ  

квартал 

2017 року  

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 

13 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до Положення про захист 

електронних банківських документів з 

використанням засобів захисту 

інформації Національного банку 

України” 

Оптимізація договірної роботи в Національному 
банку України та удосконалення процесів надання 

послуг Національним банком України в частині 
використання зразків договорів, на підставі яких 

надаються послуги, що є предметом Єдиного 
договору банківського обслуговування та надання 
інших послуг Національним банком України  

ІІІ 

квартал 

2017 року 

Департамент 

безпеки 

14 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

затвердження Положення про 

застосування електронного підпису в 

банківській системі України” 

Проект розробляється з метою визначення 
організаційно-методологічних умов застосування 

електронного підпису в банківській системі 
України 

ІІ 

квартал 

2017 року 

Департамент 

безпеки 

15 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до деяких нормативно-

Забезпечення виконання вимог Закону України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

III  

квартал 

2017 року  

Департамент 

платіжних 

систем та 



5 
 

правових актів Національного банку 

України”  

України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах” 

інноваційного 

розвитку 

16 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення зміни до постанови Правління 

Національного банку України від 12 

лютого 2013 року № 42”  

Посилення контролю за операціями небанківських 

фінансових установ та комерційних агентів банків 

з приймання готівки в гривнях для подальшого її 

переказу 

ІІІ квартал 

2017 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 

17 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку 

України” 

Удосконалення порядку здійснення банками 

операцій за документарними акредитивами в 

національній та іноземних валютах 

ІV 

квартал 

2017 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 

18 Проект постанови Правління 

Національного банку України “Про 

внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку 

України” 

Забезпечення виконання вимог Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо використання печаток юридичними 

особами та фізичними особами-підприємцями” 

ІV квартал 

2017 року 

 

 

 

 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 

 
 


