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Звіт   
про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови 

Правління Національного банку України “Про внесення 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 08  
грудня 2020 року № 155 “Про внесення змін до Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні” зумовлено необхідністю приведення 
нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавчих актів 

України. 
Так, Законом України від 14.07.2020 № 786-ІХ унесено зміни до 

Податкового кодексу України стосовно спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців, а саме скасовано ведення книги обліку доходів фізичними 
особами-підприємцями, які будуть вести облік у довільній формі (паперовій або 

електронній) шляхом помісячного відображення отриманих доходів.  
Законом України від 14.07.2020 № 776-ІХ унесено зміни, зокрема, до 

Закону України “Про металобрухт”, якими визначено вимоги до оформлення 
заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.  

Порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей 
банків визначено Інструкцією з організації інкасації коштів та перевезення 

валютних цінностей банків в Україні, затвердженою постановою Правління 
Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами), до якої 

постановою Правління Національного банку України від 14.05.2020 № 64 
унесено зміни щодо документального оформлення операцій з інкасації коштів.  

Таким чином, норми Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 29.12.2017 № 148 (зі змінами)   приведено у 
відповідність до вищезазначених законодавчих актів України.   

  

  

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. 
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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 Державної податкової 

служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Американської 

торгівельної палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації, УВЕО 
“Укрвторма”, суб’єктів господарювання, громадян, 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                                          Кирило ШЕВЧЕНКО 


