
 
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови 
Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 
    

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного 
акта   
 Національний банк України (Департамент грошового обігу).  

 

Цілі прийняття регуляторного акта 

 Прийняття постанови Правління Національного банку України від 12  
лютого 2019 року № 37 “Про затвердження Змін до Положення про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні” (далі – Проект постанови) 
зумовлено необхідністю приведення нормативно-правового акта у відповідність 

до вимог законодавства. 
Так, одним із напрямів удосконалення порядку ведення касових операцій є 

приведення норм 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) стосовно  
оприбуткування готівки при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій 
(пункт 11 розділу ІІ Положення) у відповідність до вимог наказу  Міністерства  

фінансів України від 14.06.2016 № 547 “Про затвердження порядків щодо 
реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових 

операцій”  (зі змінами  – наказ від 20.09.2018 № 773).  
У зв’язку із зверненнями ряду комітетів Верховної Ради України щодо 

непоширення граничних сум розрахунків готівкою між суб’єктами 
господарювання та фізичними особами у розмірі 50 000 гривень на виплати, 

пов’язані з оплатою праці, та враховуючи соціальну значимість цього питання, у 
змінах до Положення пропонується врегулювати зазначене питання шляхом 

уточнення редакції пункту 8 розділу ІІ Положення. Крім того,  у пункті 8 розділу 
ІІ Положення враховано пропозиції Національного антикорупційного бюро 

України, які стосуються особливостей використання фонду забезпечення 
оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Також, враховуючи звернення та пропозиції стосовно специфіки роботи з 
переказами, які надійшли від Європейської Бізнес Асоціації, Спілки Українських 
Підприємців, небанківських фінансових установ, пропонується внести зміни до 

порядку встановлення ліміту каси небанківським фінансовим установам, які 
отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття 

рахунків та які крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, 
здійснюють видачу переказів готівкою, оскільки такий ліміт каси має 

забезпечити  своєчасне та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум 
переказів за першою вимогою отримувача. 

Крім того, Проектом постанови уточнено термін “відокремлені 
підрозділи”. 

  



 2 

 

Строк виконання заходів із 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, базове відстеження результативності 
регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним  
актом або набрання чинності більшістю його положень. 

 
Тип відстеження результативності регуляторного акта 

 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 

листів, запитів, повідомлень, пропозицій від фізичних осіб, суб’єктів 
господарювання, небанківських фінансових установ, організацій, міністерств, у 
тому числі Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби 

України, Національного антикорупційного бюро України, Європейської Бізнес 
Асоціації, Американської Торгівельної Палати в Україні, Спілки Українських 

Підприємців, а також відповідних публікацій у засобах масової інформації.    
 

Кількісні та якісні значення показників результативності 
регуляторного акта 

Протягом здійснення заходів із базового відстеження результативності 
регуляторного акта враховано відгуки та оцінки щодо рівня його підготовки. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного 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 
регуляторного акта, яке здійснюватиметься через рік із дня набрання ним 

чинності, коли буде змога детальніше проаналізувати практику застосування  
норм цього документа. 

 
 

Голова   
Національного банку України                                                      Яків СМОЛІЙ 


