
 

                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             Розпорядження 

Національного банку України 

                             11 грудня 2015 року № 726 - р 

 

План підготовки проектів регуляторних актів 

Національного банку України на 2016 рік 

 

№ 

з/п 

 

Вид і назва проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

1 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

Положення про 

порядок виконання 

банками документів 

на переказ, 

примусове списання 

і арешт коштів в 

іноземних валютах 

та банківських 

металів”  

Удосконалення  

порядку виконання 

уповноваженими 

банками 

документів про 

арешт коштів в 

іноземній валюті  

ІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

платіжних 

систем 

2 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

Положення про 

порядок реєстрації 

платіжних систем, 

учасників платіжних 

систем та операторів 

послуг платіжної  

інфраструктури” 

Удосконалення 

порядку реєстрації 

платіжних систем, 

учасників 

платіжних систем 

та операторів 

послуг платіжної 

інфраструктури  

 

ІІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

платіжних 

систем 

3 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

затвердження Змін 

Забезпечення 

виконання вимог 

Закону України 

“Про внесення 

змін до Закону 

ІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

платіжних 

систем 
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до Інструкції про 

порядок відкриття, 

використання і 

закриття рахунків у 

національній та 

іноземних валютах” 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб – 

підприємців” та 

деяких інших 

законодавчих актів 

України щодо 

децентралізації 

повноважень з 

державної 

реєстрації 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань”, а 

також 

вдосконалення 

порядку відкриття 

та ведення 

банками рахунків 

клієнтів 

4 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

Положення про 

електронні гроші в 

Україні” 

Удосконалення 

порядку 

здійснення 

операцій з 

електронними 

грошима  

ІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку   

5 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення зміни до  

постанови Правління 

Національного банку 

України від 12 

лютого 2013 року № 

42  “Про 

врегулювання 

питань щодо 

Удосконалення 

вимог до 

комерційних 

агентів банків  

ІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку   
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приймання готівки 

для подальшого її 

переказу” 

6 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

Положення про 

порядок емісії 

електронних 

платіжних засобів і 

здійснення операцій 

з їх використанням” 

Приведення норм 

Положення про 

порядок емісії 

електронних 

платіжних засобів і 

здійснення 

операцій з їх 

використанням у 

відповідність до 

вимог Законів 

України “Про 

запобігання та 

протидію 

легалізації 

(відмиванню) 

доходів, 

одержаних 

злочинним 

шляхом, 

фінансуванню 

тероризму та 

фінансуванню 

розповсюдження 

зброї масового 

знищення” та “Про 

електронну 

комерцію” 

ІІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 

7 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

затвердження 

Положення про 

Єдину національну 

систему електронної 

дистанційної 

ідентифікації 

фізичних і 

юридичних осіб 

BankID 

Національного банку 

Забезпечення 

виконання проекту 

“Створення Єдиної 

національної 

системи 

електронної 

дистанційної 

ідентифікації 

фізичних і 

юридичних осіб 

BankID 

Національного 

банку України ” 

ІІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

інформаційних 

технологій 
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України” 

8 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

деяких нормативно-

правових актів 

Національного банку 

України” 

Приведення 

організації захисту 

приміщень банків 

України до 

сучасних 

європейських 

вимог та 

врегулювання 

діяльності 

небанківських 

фінансових 

установ України, 

які одержали 

генеральну 

ліцензію на 

здійснення 

валютних операцій 

ІІІ квартал 

2016 року 

Департамент 

грошового 

обігу 

9 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

постанови Правління 

Національного банку 

України від 06 

червня 2013 року    

№ 210” 

Сприяння 

збільшенню частки 

безготівкових 

розрахунків і 

звуженню сфер 

використання 

готівки  

ІV квартал 

2016 року  

Департамент 

грошового 

обігу 

10 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

затвердження 

Інструкції з 

організації інкасації 

коштів та 

перевезення 

валютних цінностей 

банків в Україні” 

 

Удосконалення 

вимог Інструкції з 

організації 

інкасації коштів та 

перевезення 

валютних 

цінностей у 

банківських 

установах в 

Україні, 

затвердженої 

постановою 

Правління 

Національного 

банку України від 

14 лютого 2007 

IV квартал 

2016 року 

 

Департамент 

грошового обігу 

 



5 

 

року № 45,  

зареєстрованої в 

Міністерстві 

юстиції України 03 

березня 2007 року 

за № 181/13448 (зі 

змінами), та 

поширення її 

вимог на 

юридичних осіб, 

що здійснюють 

надання банкам 

послуг з інкасації  

на підставі 

відповідної 

ліцензії 

Національного 

банку України 

11 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

Положення про 

порядок видачі 

юридичним особам 

ліцензії на надання 

банкам послуг з 

інкасації” 

Уточнення 

ліцензійних вимог 

щодо надання 

банкам послуг з 

інкасації 

IV 

квартал 

2016 року 

 

Департамент 

грошового 

обігу 

 

12 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до 

деяких нормативно- 

правових актів 

Національного банку 

України” 

Забезпечення 

виконання вимог 

Законів України 

“Про органи та 

осіб, які 

здійснюють 

примусове 

виконання  

судових рішень і 

рішень інших 

органів”, “Про 

виконавче 

провадження”, 

“Про Національне 

агентство України 

IV 

квартал 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

платіжних 

систем та 

інноваційного 

розвитку 
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з питань 

виявлення, 

розшуку та 

управління 

активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів”, 

“Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

документів, що 

підтверджують 

громадянство 

України, 

посвідчують особу 

чи її спеціальний 

статус, 

спрямованих на 

лібералізацію 

Європейським 

Союзом візового 

режиму для 

України”,  а також 

для вдосконалення 

порядку відкриття 

та ведення 

банками рахунків 

клієнтів, 

обслуговування 

кореспондентських 

рахунків банків у 

національній 

валюті, здійснення 

безготівкових 

розрахунків у 

національній 

валюті 

 

 

 


