
Звіт про базове відстеження результативності  
нової редакції Положення про ведення касових операцій  

у національній валюті в Україні 
 
 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 
Україні (далі – Положення) розроблено відповідно до повноважень, наданих 
Національному банку України статтею 33 Закону України “Про Національний 
банк України” (щодо визначення порядку ведення касових операцій) і 
регламентує конкретний порядок проведення готівкових розрахунків, їх 
оформлення касовими (розрахунковими) документами та контролю за його 
дотриманням суб’єктами господарювання. 
 Базове відстеження результативності Положення здійснювалося 
Департаментом готівково-грошового обігу Національного банку України, який 
є відповідальним розробником цього нормативно-правового акта і до 
компетенції якого належать питання, що регулюються цим документом. 
 Положення розроблене з метою створення сучасного нормативного 
документа для регулювання проведення суб’єктами господарювання операцій з 
готівкою, а також необхідних умов для безперешкодного і прозорого 
здійснення ними в межах чинного законодавства готівкових розрахунків, 
оптимального використання готівкових коштів та стимулювання ширшого 
застосування безготівкової форми платежів. 
 Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено до 
набрання ним чинності протягом липня – листопада 2004 року.   
 Зазначене відстеження є базовим. 
 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 
на підставі аналізу практики застосування чинних законодавчих і нормативно-
правових актів, відповідно до яких проводяться касові операції, опрацювання та 
систематизації інформації, що надходила до Національного банку України від 
Державної податкової адміністрації України, Міністерства аграрної політики 
України, Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки), 
Державної акціонерної компанії “Хліб України”, Асоціації українських банків, 
Київського банківського союзу, а також від департаментів та інших 
самостійних підрозділів центрального апарату Національного банку України, 
суб’єктів господарювання і фізичних осіб. 

У цілому, за оцінками і відгуками, що надійшли до Національного банку 
України, під час здійснення базового відстеження норм Положення було 
відзначено високий рівень його підготовки. 

Прийняття регуляторного акта дасть змогу забезпечити на належному 
рівні виконання положень чинних законодавчих актів, у тому числі Цивільного 
і Господарського кодексів України, Закону України “Про податок з доходів 
фізичних осіб” та розмежування діяльності і відповідальності суб’єктів 
господарювання. 

На підставі вищевикладеного слід зазначити, що Положення відповідає 
законодавству України і створює сприятливі економічні умови для функціонування 
суб’єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин і 
конкурентного середовища. 


