
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  
Національного банку України 
від  13.12.2005 № 628-р 

 
 

План підготовки проектів регуляторних актів  
Національного банку України на 2006 рік 

 
(із змінами, внесеними розпорядженнями  

Національного банку України від 16.02.2006 № 69-р, від 21.03.2006 № 145-р,  
від 15.06.2006 № 303-р, від 06.10.2006 № 495-р, від 13.12.2006 № 609-р, 

07.03.2007 № 85-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 постанови Правління 

Національного банку України "Про 
внесення змін до Положення про 
порядок видачі банкам банківських 
ліцензій, письмових дозволів та 
ліцензій на виконання окремих 
операцій"  
 

ІІІ квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду 

2 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
внесення змін до Інструкції з 
організації перевезення валютних 
цінностей та інкасації коштів в 
установах банків" 
 

ІІІ квартал Департамент 
готівково-

грошового обігу

3 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
внесення змін до Положення про 
порядок здійснення операцій з 
чеками в іноземній валюті на 
території України" 
 

І квартал Департамент 
платіжних 
систем 



 2

1 2 3 4 
4 Проект Інструкції  про 

міжбанківський переказ коштів в 
Україні в національній валюті (нова 
редакція) 
 

ІІІ квартал Департамент 
платіжних 
систем 

5 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
затвердження змін до Інструкції 
про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті" 
 

ІІІ квартал 
 

Департамент 
платіжних 
систем 

6 Проект  постанови Правління 
Національного банку України "Про 
внесення змін до Положення про 
оформлення та подання клієнтами 
платіжних доручень в іноземній 
валюті або банківських металах, 
заяв про купівлю або продаж 
іноземної валюти або банківських 
металів до уповноважених банків і 
інших фінансових установ та 
порядок їх виконання" 
 

IІІ квартал Департамент 
платіжних 
систем 

9 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
внесення змін до Положення про 
порядок створення і державної 
реєстрації банків, відкриття  їх 
філій, представництв, відділень" 
 
 

ІІ квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду 

10 Проект постанови Правління 
Національного банку України "Про 
внесення змін до положення про 
порядок видачі ліцензії на 
здійснення окремих банківських 
операцій небанківським 
фінансовим установам" 
 
 
 
 
 

ІІ квартал Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду 



 3

1 2 3 4 
11 Проект Положення про порядок 

видачі ліцензії на право інкасації та 
перевезення банкнот і монет та 
інших цінностей небанківським 
установам 
 

ІІ квартал Департамент 
готівково-

грошового обігу

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

І півріччя  
2006 року 

Департамент 
платіжних 
систем 

13  Проект Закону України "Про 
внесення змін до Закону України 
"Про банки і банківську діяльність" 
(щодо філій іноземних банків) 
 

ІV квартал Юридичний 
департамент, 
Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду,  

Департамент  
банківського 
регулювання і 

нагляду 
 
 

14 Проект Закону України "Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
введення мораторію на 
обслуговування клієнтів банків" 
 

ІV квартал Юридичний 
департамент,  
Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду,  

Департамент  
банківського 
регулювання і 

нагляду 
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1 2 3 4 
15 Проект Закону України "Про 

внесення змін до деяких законів 
України" (щодо регулювання 
діяльності банків) 
 

ІV квартал Юридичний 
департамент,  
Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду,  

Департамент  
банківського 
регулювання і 

нагляду, 
Департамент 
реєстрації та 
ліцензування 

банків 
 

16 Проект Закону України "Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо системи 
гарантування вкладів фізичних 
осіб" 

ІV квартал Юридичний 
департамент,  
Департамент 
методології 
банківського 

регулювання та 
нагляду,  

Департамент 
припинення 
діяльності 
банків 
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