
ЗВІТ 

про базове відстеження результативності регуляторного акта 

постанови Правління Національного банку України 

 від 12.02.2013 № 42 “Про врегулювання питань щодо приймання готівки 

для подальшого її переказу”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 06.03.2013 за № 372/22904 
 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

 Національний банк України (Генеральний департамент інформаційних 

технологій та платіжних систем). 

 

Цілі прийняття акта 

 Прийняття постанови Правління Національного банку України від 

12.02.2013 № 42 “Про врегулювання питань щодо приймання готівки для 

подальшого її переказу” (далі – Постанова) зумовлено необхідністю 

врегулювання питання щодо здійснення банками, комерційними агентами 

банків та небанківськими фінансовими установами, які відповідно до 

законодавства України отримали ліцензію на здійснення переказу готівки без 

відкриття рахунків і є платіжними організаціями та/або учасниками 

платіжних систем, операцій з приймання готівки в гривнях за допомогою 

платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки для подальшого її 

переказу на рахунки отримувачів коштів. 

 

Тип відстеження  

 Базове відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження 

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося на 

підставі аналізу практики застосування цього регуляторного акта з огляду на 

звернення, повідомлення, пропозиції банків, небанківських фінансових 

установ, які відповідно до законодавства України отримали ліцензію на 

здійснення переказу готівки без відкриття рахунків і є платіжними 

організаціями та/або учасниками платіжних систем, інших суб’єктів 

господарювання. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Протягом здійснення заходів з базового відстеження результативності 

регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки 

не надходило. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

На підставі базового відстеження результативності Постанови можна 

зробити висновок, що шляхом впровадження цього нормативно-правового 
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акта вдалося досягти визначених цілей. Однак остаточна оцінка 

результативності зазначеного регуляторного акта буде зроблена за 

підсумками повторного відстеження, яка здійснюватиметься через рік з дня 

набрання ним чинності, коли буде змога повною мірою проаналізувати 

практику застосування норм цього документа.  

 

 

 

 

 

Голова 

Національного банку України                                                       І. В. Соркін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Директор Генерального департаменту  

інформаційних технологій 

та платіжних систем                                                                               

___________ Н. Б. Синявська 

     (підпис) 

____ _____________ 2013 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


