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 Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку 
України з питань узгодження Національним банком України правил 
внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затверджені 
постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 року   № 
165, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2008 року за             
№ 600/15291 (далі – Зміни), розроблені відповідно до статті 7 Закону України 
“Про Національний банк України”, статей 9, 41 Закону України “Про платіжні 
системи та переказ коштів в Україні”, інших законів України та нормативно-
правових актів Національного банку України.  

Прийняття Змін до деяких нормативно-правових актів Національного 
банку України було зумовлено необхідністю запровадження єдиного підходу до 
узгодження Національним банком України правил внутрішньодержавних і 
міжнародних платіжних систем, платіжними організаціями яких є банки і 
небанківські установи України, а також  здійснення їх моніторингу.   
 Вищезазначеною постановою вносяться зміни до:  

Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь 
у міжнародних платіжних системах та узгодження правил систем переказу 
коштів, створених банками-резидентами, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 25.09.2007 № 348, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за № 1173/14440; 
 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх 
застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку 
України від 19.04.2005 № 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
19.05.2005 за № 543/10823; 
  Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній 
валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 
16.08.2006 № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за 
№ 1035/12909.  
 Крім того, постановою визнається такою, що втратила чинність постанова 
Правління Національного банку України від 14.10.2003 № 447 “Про 
затвердження Положення про порядок реєстрації та надання дозволу 
внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення 
діяльності, пов’язаної з переказом грошей”, зареєстрована в Міністерстві 
юстиції України 30.10.2003 за № 995/8316.  
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 Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” Зміни є регуляторним актом, 
стосовно якого має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження 
його результативності.  
 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
Департаментом платіжних систем Національного банку України, який є 
відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать 
питання, що ним регулюються.  
 Відповідно до аналізу регуляторного впливу проекту Змін показниками 
результативності регуляторного акта є кількість погоджених Національним 
банком України правил платіжних систем. Заходами, за допомогою яких має 
здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту, є розгляд 
документів банків і небанківських установ  України, які надходитимуть для 
узгодження з Національним банком України правил платіжних систем.  
 Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного 
акту до Національного банку України документи банків і небанківських 
установ України для узгодження правил платіжних систем не надходили.  
 Остаточний висновок щодо результативності Змін буде зроблено після 
проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта на 
підставі документів банків і небанківських установ України, що 
подаватимуться до Національного банку України для узгодження правил 
платіжних систем. Повторне відстеження здійснюватиметься через рік із дня 
набрання регуляторним актом чинності.        
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