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План підготовки проектів регуляторних актів 

Національного банку України на 2015 рік 

 
     

№ 

з/п 

 

Вид і назва 

проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

1 Постанова 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до Правил 

організації захисту 

електронних 

банківських 

документів з 

використанням 

засобів захисту 

інформації 

Національного 

банку України” 

Забезпечення належного 

рівня інформаційної 

безпеки в організаціях, 

які використовують 

засоби захисту 

інформації 

Національного банку 

України 

ІІ квартал 

2015 року 

Управління 

інформаційної 

безпеки 

2 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до деяких 

нормативно-

правових актів 

Національного 

банку України” 

Спрощення процедури 

реєстрації 

Національним банком 

України платіжних 

систем, учасників 

платіжних систем та 

операторів послуг 

платіжної 

інфраструктури, а також 

процедури видачі 

небанківським 

фінансовим установам 

ліцензії на переказ 

коштів у національній 

валюті без відкриття 

рахунків 

ІІ квартал 

2015 року 

Департамент 

платіжних 

систем та 

розрахунків 

3 Проект постанови Удосконалення порядку ІІ Департамент 



№ 

з/п 

 

Вид і назва 

проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення 

змін до 

Положення про 

електронні гроші в 

Україні” 

регулювання  операцій з 

електронним грошима  

квартал 

2015 року 

платіжних 

систем  

4 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення 

змін до Інструкції 

про порядок 

відкриття, 

використання і 

закриття рахунків 

у національній та 

іноземних 

валютах” 

 

Для забезпечення 

виконання вимог Закону 

України “Про 

запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних 

злочинним шляхом, 

фінансуванню 

тероризму та 

фінансуванню 

розповсюдження зброї 

масового знищення” та 

Закону України “Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України (щодо 

спрощення умов 

ведення бізнесу)”, а 

також для 

вдосконалення порядку 

відкриття та ведення 

банками рахунків 

клієнтів  

ІІІ 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

платіжних 

систем  

 

 

 

5 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до Положення про 

порядок здійснення 

банками України 

вкладних 

(депозитних) 

операцій з 

Для забезпечення 

виконання вимог Закону 

України “Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України (щодо умов 

повернення строкових 

депозитів)” у частині 

скасування права 

клієнта на одержання 

строкового вкладу 

ІІІ 

квартал 

2015 року 

 

 

Департамент 

платіжних 

систем  

 

 



№ 

з/п 

 

Вид і назва 

проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

юридичними і 

фізичними 

особами” 

(депозиту) на його 

першу вимогу 

6 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до Інструкції з 

організації 

інкасації коштів та 

перевезення 

валютних 

цінностей у 

банківських 

установах в 

Україні” 

Приведення у 

відповідність до 

законодавства та 

уточнення вимог щодо 

забезпечення належної 

схоронності цінностей 

під час інкасації та 

перевезень 

ІV 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

грошового 

обігу 

7 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 

сфери використання 

готівки 

ІІІ 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

грошового 

обігу 

8 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про затвердження 

Положення про 

порядок видачі 

юридичним особам 

ліцензії на надання 

банкам послуг з 

інкасації” 

 

Прийняття нормативно-

правового акта з метою 

запровадження для 

банків аутсорсингу з 

питань готівкового обігу 

та залучення до цієї 

діяльності юридичних 

осіб (небанківських 

установ) 

ІV 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

грошового 

обігу 

9 Проект постанови 

Правління 

Приведення у 

відповідність до 

ІV 

квартал 

Департамент 

платіжних 



№ 

з/п 

 

Вид і назва 

проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до Інструкції про 

міжбанківський 

переказ коштів в 

Україні в 

національній 

валюті” 

законодавства України 2015 року 

 

систем  

 

10 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до Положення про 

порядок здійснення 

операцій з чеками в 

іноземній валюті на 

території України” 

Визначення форми 

документа для 

оформлення операцій з 

чеками в іноземній 

валюті 

ІІІ 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

платіжних 

систем  

 

11 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про затвердження 

нормативно-

правових актів з 

питань 

інформаційної 

безпеки” 

Зазначений документ 

передбачає прийняття 

нових нормативно-

правових актів – 

“Положення про захист 

електронних 

банківських документів 

із використанням 

засобів захисту 

інформації 

Національного банку 

України” та “Правил 

організації захисту  

електронних 

банківських документів 

із використанням 

засобів захисту 

інформації 

Національного банку 

України”. Це дасть 

змогу нормативно 

врегулювати 

централізований 

ІV 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

інформаційної 

безпеки 



№ 

з/п 

 

Вид і назва 

проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

порядок 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, вдосконалити 

порядок взаємодії цих 

установ із Національним 

банком під час 

забезпечення засобами 

захисту інформації 

12 Проект 

“Положення про 

порядок перевірки 

безпеки в 

банківських та 

інших установах 

які використовують 

засоби захисту 

інформації 

Національного 

банку України” 

Унормування порядку 

проведення планових та 

позапланових перевірок 

стану інформаційної 

безпеки в організаціях, 

які отримали засоби 

захисту Національного 

банку 

ІV 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

інформаційної 

безпеки 

13 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про затвердження 

Правил з 

організації захисту 

приміщень банків 

України” 

Приведення організації 

захисту приміщень 

банків України до 

сучасних європейських 

вимог 

ІV 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

грошового 

обігу 

14 Проект постанови 

Правління 

Національного 

Урегулювання 

діяльності 

небанківських 

ІV 

квартал 

2015 року 

Департамент 

грошового 

обігу 



№ 

з/п 

 

Вид і назва 

проектів 

регуляторних актів 

 

Цілі прийняття 

 

Терміни 

підготовки  

 

Відповідальні 

структурні 

підрозділи 

1 2 3 4 5 

банку України 

“Про затвердження 

Вимог до 

організації захисту 

приміщень 

небанківських 

фінансових установ 

України, які 

проводять окремі 

банківські 

операції” 

фінансових установ 

України які проводять 

окремі банківські 

операції 

 

15 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення змін 

до Положення про 

забезпечення 

безперервного 

функціонування 

інформаційних 

систем 

Національного 

банку України та 

банків України”  

Приведення 

регуляторного акта у 

відповідність до 

структури та розподілу 

функцій підрозділів 

Національного банку 

України, підвищення 

надійності та 

забезпечення 

безперебійності роботи 

банків України в частині 

збереження важливої 

інформації 

ІV 

квартал 

2015 року 

 

Департамент 

інформаційних 

технологій 

16 Проект постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення 

змін до 

Положення про 

електронні гроші в 

Україні” 

Удосконалення порядку 

використання 

електронних грошей 

випущених емітентами-

нерезидентами 

ІV 

квартал 

2015 року 

Департамент 

платіжних 

систем 

 


