
Звіт про базове відстеження 
 результативності регуляторного акта – проєкту  

постанови Правління Національного банку України  
“Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення 

фінансовими установами споживачів щодо надання послуг 
споживчого кредитування” 

 
Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного 

акта 
Національний банк України (Управління захисту прав споживачів 

фінансових послуг). 

 
Цілі прийняття регуляторного акта 

Постанову Правління Національного банку України “Про затвердження 
Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів 

щодо надання послуг споживчого кредитування” прийнято з метою 
встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися 

небанківською фінансовою установою споживачу щодо надання послуг 
споживчого кредитування, порядку розкриття нею такої  інформації  та переліку 

ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання 
фінансових послуг фінансовою установою під час поширення реклами 

ускладнює її візуальне сприйняття. 
 
Строк виконання заходів із відстеження 

Базове відстеження результативності регуляторного акта р озпочато  
15 вересня 2021 року та закінчено 30 вересня 2021року.  

 
Тип відстеження результативності регуляторного акта 

Базове відстеження. 
 

Методи одержання результатів відстеження 
Аналіз показників результативності регуляторного акта. 

 
Дані та припущення, на підставі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на підставі 

аналізу звернень споживачів послуг небанківських фінансових установ, запитів, 
повідомлень, пропозицій небанківських фінансових установ та їх асоціацій.  

 

Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного акта 

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності 
регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки, які 

відповідають чинному законодавству України. 
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Оцінка результатів реалізації регуляторного акта і ступеня 
досягнення визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення визначених 

цілей оцінюються позитивно. Встановлення стандартизованих вимог до 
небанківських фінансових установ розміщувати істотні характеристики 

кредитних продуктів (включаючи мікрокредитів) на своїх вебсайтах забезпечить 
своєчасне надання повної, точної  та достовірної інформації про фінансові 

послуги для споживачів та дозволить гармонізувати вимоги до розкриття 
інформації щодо послуг небанківських фінансових установ з аналогічними 

вимогами, які вже існують для банків щодо умов споживчих кредитів і 
мікрокредитів на вебсайтах та у рекламі фінансових установ, а також 

інформування під час користування споживчим кредитом.  
Подальший висновок із цього приводу буде зроблено за підсумками 

повторного відстеження результативності регуляторного акта, що 
здійснюватиметься не пізніше двох років із дня набрання ним чинності, коли 

буде змога детальніше проаналізувати практику застосування положень цього 
документа. 
 

 
 

В. о. Голови                                                                              Юрій ГЕЛЕТІЙ  
 

 
 

 
 

 


