
Звіт про базове відстеження результативності 
Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь 
у міжнародних платіжних системах та узгодження правил систем переказу 

коштів, створених банками-резидентами 
 
 

 Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь 
у міжнародних платіжних системах та узгодження правил систем переказу 
коштів, створених банками-резидентами, затверджене постановою Правління 
Національного банку України від 25.09.2007 № 348 і зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 15.10.2007 за № 1173/14440 (далі – Положення), 
розроблене відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк 
України”, статей 9, 12, 41 Закону України “Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні”, інших законів України та нормативно-правових актів 
Національного банку України.  

Метою прийняття Положення є врегулювання питань, пов’язаних з 
діяльністю в Україні міжнародних платіжних систем, створених 
нерезидентами, а також внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу 
коштів, створених банками-резидентами, та здійсненням їх моніторингу.  
 Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” Положення є регуляторним актом, 
стосовно якого має здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження 
його результативності. 
 Базове відстеження результативності Положення здійснюється до 
набрання чинності цим регуляторним актом. Строк здійснення базового 
відстеження результативності Положення становить 10 календарних днів. 
 Базове відстеження результативності Положення здійснювалося  
Департаментом платіжних систем Національного банку України, який є 
відповідальним розробником цього документа і до компетенції якого належать 
питання, що ним регулюються.  
 Базове відстеження результативності Положення проводилося на підставі 
аналізу практики застосування цього регуляторного акту з огляду на звернення, 
повідомлення, пропозиції банків, небанківських фінансових установ, які мають 
ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері 
регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, 
національного оператора поштового зв'язку, інших суб'єктів господарювання, а 
також публікацій в засобах масової інформації з відповідного приводу. 
 Протягом проведення заходів з базового відстеження результативності 
Положення до Національного банку України не надходило відгуків та оцінок 
щодо рівня його підготовки, а також документів банків для узгодження правил 
систем переказу коштів і документів банків, небанківських фінансових установ, 
національного оператора поштового зв'язку для реєстрації договорів, укладених 
про членство або про участь у міжнародних платіжних системах.  



  Таким чином остаточний висновок щодо результативності Положення 
буде зроблено після проведення повторного відстеження результативності 
цього регуляторного акта. 
 Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання 
Положенням чинності.        
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