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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 

Національного банку України 
                                             15.12.2011 №  586-р     
 

 
План підготовки проектів регуляторних актів 

Національного банку України на 2012 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 
забезпечення 
безперервного 
функціонування 
інформаційних систем 
Національного банку 
України та банків 
України”  

Приведення 
нормативно-
правового акта 
у відповідність 
до сучасного 
стану розвитку 
інформаційних 
систем  

І квартал Управління 
захисту 
інформації 

2 Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про  внесення 
змін до Положення про 
діяльність в Україні 
внутрішньодержавних і 
міжнародних 
платіжних систем” 

Приведення у 
відповідність до 
законодавчих 
актів України 

ІІ квартал Генеральний 
департамент 
регулювання  
платіжних 
систем та 
розрахунків 

3 Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про 
затвердження Порядку 
обов’язкового 
передавання 
документованої 
інформації до 
Засвідчувального 
центру Національного 

Виконання 
пункту 2 
постанови 
Правління 
Національного 
банку України 
від 17.06.2010 
№284 “Про 
затвердження 
нормативно-
правових актів з 

ІV 
 квартал 

Управління 
захисту 
інформації 
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банку України в разі 
припинення діяльності 
центру сертифікації 
ключів банку України” 

питань 
функціону-
вання 
електронного 
цифрового 
підпису в 
банківській 
системі 
України” 

4 Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про  внесення 
змін до Правил 
Національної системи 
масових електронних 
платежів” 

Приведення у 
відповідність до 
законодавчих 
актів України 

ІV 
 квартал 

Генеральний 
департамент 
регулювання  
платіжних 
систем та 
розрахунків 

5 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 
“Про систему 
гарантування 
вкладів 
фізичних осіб”  

ІІІ квартал Генеральний 
департамент 
інформаційних 
технологій та 
платіжних 
систем 

6  Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про 
затвердження Змін до 
Положення про 
порядок виконання 
банками документів на 
переказ, примусове 
списання і арешт 
коштів в іноземних 
валютах та банківських 
металів”  

Приведення у 
відповідність до 
Податкового 
кодексу 
України  

ІІІ квартал Генеральний 
департамент 
інформаційних 
технологій та 
платіжних 
систем 

7 Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про 
затвердження Змін до 
Інструкції з організації 

Урегулювання 
вимог щодо 
забезпечення 
належної 
схоронності 
цінностей під 

ІV 
 квартал 

Генеральний 
департамент 
регулювання 
грошового 
обігу 
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перевезення валютних 
цінностей та інкасації 
коштів у банківських 
установах України” 

час інкасації та 
перевезень 

8 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 
Закону України 
від 21.04.2011 
№ 3262 -VI 
“Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих 
актів України 
щодо 
запровадження 
принципу 
державної 
реєстрації 
юридичних осіб 
на підставі 
модельного 
статуту” та 
Закону України 
від 24.05.2012 
№ 4839-VI“Про 
внесення змін 
до деяких 
законів України 
щодо взяття на 
облік 
юридичних осіб 
та фізичних 
осіб 
підприємців” 
(набирає 
чинності з 
17.12.2012) 

ІV 
 квартал 

Генеральний 
департамент 
регулювання  
платіжних 
систем та 
розрахунків 

9 Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про 
врегулювання питань 
щодо приймання 
коштів  для подальшого 
їх переказу” 

У зв’язку з 
набранням  
чинності 
Законом 
України від 
18.09.2012 № 
5284- VI “Про 
внесення змін 

ІV 
 квартал 

Генеральний 
департамент 
інформаційних 
технологій та 
платіжних 
систем 
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до деяких 
законодавчих 
актів України 
щодо 
функціонування 
платіжних 
систем та 
розвитку 
безготівкових 
розрахунків”  

10 Проект постанови 
Правління 
Національного банку 
України “Про 
затвердження 
Положення про 
порядок видачі 
небанківським 
фінансовим установам 
ліцензії на переказ 
коштів без відкриття 
рахунків” 

У зв’язку з 
набранням  
чинності 
Законом 
України від 
18.09.2012 № 
5284- VI “Про 
внесення змін 
до деяких 
законодавчих 
актів України 
щодо 
функціонування 
платіжних 
систем та 
розвитку 
безготівкових 
розрахунків”  

ІV 
 квартал 

Генеральний 
департамент 
інформаційних 
технологій та 
платіжних 
систем 

 
 
 
 
 
 
 


