
Звіт  
про базове відстеження результативності регуляторного акта – проєкту 
постанови Правління Національного банку України “Про затвердження 

Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні”

   
Назва виконавця  заходів з відстеження   
Національний банк України (Департамент грошового обігу). 

Цілі прийняття  акта
Прийняття проєкту постанови Правління Національного банку України 

“Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні” (далі – зміни до Положення) зумовлено 
необхідністю приведення вимог Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління 
Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами)(далі –  
Положення) у відповідність до вимог Закону України  від 30.06.2021 № 1591-
IX “Про платіжні послуги” (далі – Закон) та виконання доручення 
Голови  Національного банку України від 01.12.2021 № 28-д “Доручення до 
Закону України від 30.06.2021 № 1591-ІХ «Про платіжні послуги»”.

Так, Законом визначено нові терміни – “комерційний агент (агент)”, 
“операційний час”, “небанківський надавач платіжних послуг”, “платіжний 
рахунок” та встановлено порядок надання платіжних послуг, які мають 
застосовуватися і в Положенні.

Зміни до Положення сприятимуть розширенню прав суб’єктів 
господарювання, зокрема небанківських надавачів платіжних послуг, 
створенню сприятливих передумов для їх функціонування, а також розвитку 
конкуренції на ринку фінансових послуг.

Таким чином, норми Положення необхідно привести у відповідність до 
вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного 
банку.  

Строк виконання заходів з відстеження
Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 
вересня 2003 року №11-60 ІV та Методики відстеження результативності 
регуляторного акта Національного банку України, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 14 квітня 
2004 року № 471 (зі змінами), базове відстеження результативності 
регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним 
актом або набрання чинності більшістю його положень.
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Базове відстеження результативності цього регуляторного акта 
здійснено протягом 23 - 30 вересня 2022 року.

Тип відстеження 
Базове відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз показників результативності регуляторного акта.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на 
підставі аналізу отриманих зауважень та пропозицій від Державної податкової 
служби України, Міністерства фінансів України, Департаменту платіжних 
систем та інноваційного розвитку Національного банку України за 
результатами громадського обговорення, після оприлюднення 
регуляторного акта 11 лютого 2022 року на сторінці офіційного Інтернет-
представництва Національного банку України. 

Кількісні та якісні значення показників результативності  акта
Протягом здійснення заходів із базового відстеження результативності 

регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки. 
Негативних відгуків та оцінок щодо ступеня його підготовки не надходило.

Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення визначених 
цілей 

Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення визначених 
цілей оцінюються загалом позитивно. Однак, остаточний висновок із цього 
приводу буде зроблено за підсумками відстеження результативності документа, 
яке здійснюватиметься через рік із дня набрання ним чинності, коли буде змога 
детальніше проаналізувати практику застосування  норм цього регуляторного 
акта.

В. о. Голови                                                                                Юрій ГЕЛЕТІЙ


