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План підготовки проектів регуляторних актів 

Національного банку України на 2011 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 

Інструкції про 

безготівкові 

розрахунки в 

Україні в 

національній 

валюті”  

Приведення у 

відповідність 

до 

законодавчих 

актів, 

прийнятих у 

2010 році 

І квартал Департамент 

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 

законодавчих 

актів України 

І квартал Департамент 

платіжних 

систем 

3 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

Приведення у 

відповідність 

до 

законодавчих 

III 

квартал 

Департамент 

нормативно-

методологічного 

забезпечення  



банку України 

“Про 

затвердження 

Положення про 

реєстр 

аудиторських 

фірм, які мають 

право на 

проведення 

аудиторських 

перевірок 

банків” 

актів України банківського 

регулювання та 

нагляду 

4 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про 

врегулювання 

питань щодо 

надання послуг 

з переказу 

коштів” 

Приведення у 

відповідність 

до вимог 

Закону України 

від 15.02.2011 

№3024-VI 

“Про внесення 

змін до деяких 

законів 

України щодо 

регулювання 

діяльності  

банків”  

III 

квартал 

Генеральний 

департамент 

регулювання 

платіжних 

систем та 

розрахунків 

5 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про 

затвердження 

Змін до 

Положення про 

електронні 

гроші в 

Україні” 

Приведення у 

відповідність 

до вимог 

Закону України 

від 15.02.2011 

№3024-VI 

“Про внесення 

змін до деяких 

законів 

України щодо 

регулювання 

діяльності  

банків”  

III 

квартал 

Генеральний 

департамент 

регулювання 

платіжних 

систем та 

розрахунків 

6 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про 

затвердження 

Приведення у 

відповідність 

до вимог 

Закону України 

“Про внесення 

змін до деяких 

законів 

ІV 

 квартал 

Департамент 

готівково-

грошового обігу 



Змін до 

Інструкції з 

організації 

перевезення  

валютних 

цінностей та 

інкасації 

коштів у 

банківських 

установах 

України” 

України щодо 

регулювання 

діяльності  

банків” 

7 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення 

змін до деяких 

нормативно-

правових актів 

Національного 

банку України” 

щодо 

вдосконалення 

порядку 

ведення 

банками 

рахунків 

клієнтів 

Приведення у 

відповідність 

до вимог 

закону України 

від 07.04.2011 

№3205-VI 

«Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих 

актів України 

щодо 

скасування  

свідоцтва про 

державну 

реєстрацію 

юридичної 

особи та 

фізичної особи 

– підприємц3я» 

та підпункту  

165.1.41 пункту 

165.1 статті 165 

Податкового 

кодексу 

України  

ІV 

 квартал 

Генеральний 

департамент 

регулювання 

платіжних 

систем та 

розрахунків 

8 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про внесення 

змін до 

Інструкції про 

безготівкові 

Удосконалення 

з метою 

забезпечення 

виконання 

вимог 

Податкового 

кодексу 

України 

ІV 

 квартал 

Генеральний 

департамент 

регулювання 

платіжних 

систем та 

розрахунків 



розрахунки в 

Україні в 

національній 

валюті” 

9 Проект 

постанови 

Правління 

Національного 

банку України 

“Про 

затвердження 

Положення про 

порядок 

здійснення 

Національним 

банком 

України 

нагляду 

(оверсайта) за 

платіжними 

системами” 

Реалізація 

Концепції 

запровадження 

нагляду 

(оверсайта) за 

платіжними 

системами в 

Україні, 

схваленої 

постановою 

Правління 

Національного 

банку України 

від 15.09.2010 

№426 

ІV 

 квартал 

Генеральний 

департамент 

регулювання 

платіжних 

систем та 

розрахунків 

 

 


