
        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                              Розпорядження 

           Національного банку України 

14.12.12 № 689-р 

 

 

 

 

 

План підготовки проектів регуляторних актів 

Національного банку України на 2013 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 

затвердження 

Положення про 

порядок реєстрації 

платіжних систем, 

учасників платіжних 

систем та операторів 

послуг платіжної 

інфраструктури” 

 

Забезпечення 

реалізації вимог 

Закону України 

від 18 вересня 

2012 року № 

5284-VI “Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

функціонування 

платіжних систем 

та розвитку 

безготівкових 

розрахунків” 

І квартал Генеральний 

департамент 

інформаційних 

технологій та 

платіжних 

систем 

2 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

затвердження Змін до 

Інструкції про 

міжбанківський 

переказ коштів в 

Україні в 

національній валюті” 

Приведення у 

відповідність до 

Закону України 

від 24 травня 

2012 року  

№ 4839-VI “Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

взяття на облік 

І квартал Генеральний 

департамент 

інформаційних 

технологій та 

платіжних 

систем 



 2 

юридичних осіб 

та фізичних 

осіб-

підприємців” 

3 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

затвердження Змін до 

Положення про 

електронні гроші в 

Україні” 

Забезпечення 

реалізації вимог 

Закону України 

від 18 вересня 

2012 року 

№ 5284-VI “Про 

внесення змін до 

деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

функціонування 

платіжних 

систем та 

розвитку 

безготівкових 

розрахунків”,  

статті 47 Закону 

України “Про 

банки і 

банківську 

діяльність” 

І квартал Генеральний 

департамент 

інформаційних 

технологій та 

платіжних 

систем 

4 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

внесення змін до  

Положення про 

порядок емісії 

спеціальних 

платіжних засобів  і 

здійснення операцій з 

їх використанням” 

(нова редакція) 

Удосконалення 

нормативної 

бази з питань 

здійснення 

розрахунків із 

використанням 

електронних 

платіжних 

засобів та 

забезпечення 

реалізації вимог 

Закону України 

“Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

функціонування 

платіжних 

І квартал Генеральний 

департамент 

інформаційних 

технологій та 

платіжних 

систем 



 3 

систем та 

розвитку 

безготівкових 

розрахунків” 

5 Проект постанови 

Правління 

Національного банку 

України “Про 

затвердження 

нормативно-правових 

актів Національного 

банку України з 

питань відстеження 

платіжних систем та 

систем розрахунків”  

Забезпечення 

реалізації вимог 

Закону України 

“Про 

депозитарну 

систему 

України” (Розділ 

VI “Прикінцеві 

та перехідні 

положення”) 

IV квартал  Генеральний 

департамент 

інформаційних 

технологій та 

платіжних 

систем 

 


