
Інформація  
про здійснення Національним банком України регуляторної 

діяльності у 2006 році 
 
Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" передбачає виключення актів Національного 
банку України з переліку регуляторних актів, крім нормативно-правових 
актів Національного банку України, які спрямовані на виконання ним 
функцій, визначених пунктами 4, 6, 7, 9, 11 та 17 статті 7 Закону України 
"Про Національний банк України". 

 
 Таким чином, Національний банк України здійснює регуляторну 
діяльність лише по відношенню до своїх нормативно-правових актів, які 
спрямовані на виконання таких функцій: 
 встановлення для банків правил проведення банківських операцій, 
бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; 
 визначення системи, порядку і форми платежів, у тому числі між 
банками;  

визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських 
технологій, створення, координація та контроль створення електронних 
платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та 
засобів захисту банківської інформації; 

ведення Державного реєстру банків, здійснення ліцензування 
банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; 

здійснення сертифікації аудиторів, які проводитимуть аудиторську 
перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку;  

організація інкасації та перевезення банкнот і монет та інших 
цінностей, видання ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет 
та інших цінностей. 

 
Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності" не передбачається погодження проектів 
регуляторних актів Національного банку України з іншими регуляторними 
органами, в тому числі із спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади з питань державної регуляторної політики. 

 
Питання здійснення Національним банком України регуляторної 

діяльності регламентується: 
• Правилами підготовки, надсилання та обліку проектів законодавчих 

актів та законодавчих пропозицій, що вносяться на розгляд Верховної 
Ради України Національним банком України в порядку законодавчої 
ініціативи, затверджених постановою Правління Національного банку 
України від 23.02.1998 № 60; 
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• Інструкцією про порядок пiдготовки, видання, реєстрацiї та 
систематизації нормативно-правових актів Нацiонального банку 
України, затвердженої постановою Правління Національного банку 
України від 30.12.99 № 634; 

• Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта 
Національного банку України та Методикою відстеження 
результативності регуляторного акта Національного банку України, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України і 
Національного банку України від 14.04.2004 № 471.  
 
Так, щодо проекту нормативно-правового акту Національного банку 

України, який визначено регуляторним, необхідно проводити наступні 
процедури: 

 
1) підготовка аналізу регуляторного впливу відповідно до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного банку України; 
 
2) забезпечення оприлюднення повідомлення про оприлюднення 

проекту у “Віснику Національного банку України” або на офіційній сторінці 
Національного банку в мережі Інтернет, яке містить стислий виклад змісту 
проекту, поштову та електронну адресу, куди можна надсилати зауваження 
та пропозиції до проекту, інформацію про спосіб оприлюднення проекту та 
відповідного аналізу регуляторного впливу, інформацію про строк, протягом 
якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань до цього проекту, та  спосіб надання таких зауважень і 
пропозицій; 

 
3) не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про 

оприлюднення проекту забезпечення з метою одержання зауважень від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднення цього проекту та 
аналізу регуляторного впливу цього проекту у “Віснику Національного 
банку України” або на офіційній сторінці Національного банку в мережі 
Інтернет після узгодження їх із заступником Голови Національного банку та 
підписання Голови Національного банку; 

 
4) розгляд зауважень та пропозиції до проекту від фізичних та 

юридичних осіб, їх об’єднань, за результатами цього розгляду підготовка та 
подання на розгляд Правління Національного банку порівняльної 
таблиці до проекту, яка містить редакцію проекту, що був оприлюднений, 
зміст зауважень та пропозицій до проекту, інформацію про  врахування 
одержаних зауважень та пропозицій або про їх відхилення  (з відповідним 
обґрунтуванням), остаточну редакцію проекту. Строк, протягом якого від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та 
пропозиції до проекту нормативно-правового акта, установлюється  
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головним виконавцем законопроекту і не може бути меншим, ніж один 
місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту 
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу; 

 
5) після прийняття регуляторного акта здійснюється: 
 
а) базове відстеження - до дня набрання чинності регуляторним актом 

або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на 
врегулювання яких спрямована дія акта;  

 
б) повторне відстеження - через рік після набрання чинності актом або 

більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням 
регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній 
строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей;  

 
в) періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з 

дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли 
дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки 
ступеня досягнення актом визначених цілей.  

 
План з підготовки проектів регуляторних актів Національного банку 

України на  2006 рік, який затверджений розпорядженням Національного 
банку України 13.12.2005 № 628-р, передбачив розроблення у 2006 році 15 
проектів регуляторних актів Національного банку України.  

  
Щодо зазначених нормативно-правових актів проводились процедури, 

передбачені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності" та нормативно-правовими актами 
Національного банку України, які регулюють зазначені питання. 

 
Крім того, протягом 2006 року здійснювались заходи щодо відстеження 

результативності нормативно-правових актів, які були прийняті у попередніх 
роках. 

 
Також у 2006 році розпорядженням Національного банку України від 

06.12.2006 № 591-р  затверджено План підготовки проектів регуляторних 
актів Національного банку України на 2007 рік, який опубліковано на 
офіційній сторінці Національного банку України в мережі Інтернет, що 
передбачає розроблення 6 проектів регуляторних актів Національного банку 
України. 

 
 


