Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта –
постанови Правління Національного банку України “Про затвердження
Правил формування та використання QR-коду
для здійснення кредитових переказів”
Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного
акта
Національний банк України (Департамент платіжних систем та
інноваційного розвитку).
Цілі прийняття регуляторного акта
Прийняття постанови Правління Національного банку України “Про
затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення
кредитових переказів” від 28.05.2020 № 68 (далі – Постанова) зумовлено
необхідністю встановлення єдиних підходів до формування та використання QRкодів для кредитових переказів учасниками безготівкових розрахунків з метою
підвищення зручності здійснення кредитових переказів для оплати товарів та
послуг (зокрема, при формуванні рахунків на сплату державних,
адміністративних та комунальних послуг).
Постанова визначає та встановлює правила формування та використання
QR-коду для здійснення кредитових переказів, які містять вимоги до формування
елементів даних QR-коду, а саме: структуру полів, назви та призначення
елементів, довжину цих елементів, включаючи їх обов’язковість та наповнення
тим чи іншим змістом або даними в залежності від призначення елементу,
характеристики символів QR-коду, методи кодування символів даних, формати
символів, характеристики розмірів QR-коду, правила корекції помилок,
алгоритм декодування посилань та інші параметри, визначені національним
стандартом України ДСТУ ISO/IEC 18004:2019 “Інформаційні технології.
Методи автоматичної ідентифікації та збору даних. Специфікація символіки
штрих-коду QR-коду”, затвердженого наказом Державного підприємства
“Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості” від 21 грудня 2019 № 468.
Засади формування QR-коду, які викладені в Постанові, є уніфікованими
для всіх учасників безготівкових розрахунків, проте використання QR-коду не є
обов’язковим для здійснення кредитових переказів, але у разі використання QRкоду учасники безготівкових розрахунків матимуть забезпечити його
формування та використання у відповідності до Постанови.
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
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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 банків, небанківських фінансових
установ, платіжних систем, фізичних осіб, а також відповідних публікацій у
засобах масової інформації.
Взято до уваги європейський досвід щодо підходів до формування та
використання QR-коду для здійснення кредитових переказів. Зокрема, у
Постанові враховано рекомендації European Payments Council, яка є
організацією, що представляє інтереси європейських надавачів платіжних послуг
Єдиної зони платежів в євро (SEPA),
Кількісні та якісні значення показників результативності
регуляторного акта
До Національного банку України неодноразово звертались учасники
платіжного ринку України з запитом на врегулювання єдиних підходів до
використання QR-коду для переказу коштів. 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. Впровадження регуляторного акту сприяє
підвищенню грамотності та довіри населення та учасників безготівкових
розрахунків до використання QR-коду для кредитових переказів. Запровадження
єдиних засад до формування та використання QR-коду зокрема для оплати
товарів та послуг (у тому числі при формуванні рахунків на сплату державних,
адміністративних та комунальних послуг) надає можливість підвищити
зручність та швидкість розрахунків, суттєво знизити операційні ризики,
пов’язані з помилковим заповненням платіжних реквізитів, а також
автоматизувати бізнес процеси учасників безготівкових розрахунків.
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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
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