
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного 

акта – постанови Правління Національного банку України “Про 

затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення 

інформаційної безпеки в банківській системі України” 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного 

акта  

Національний банк України (Департамент безпеки). 

Цілі прийняття регуляторного акта 

Постанову Правління Національного банку України від 28 вересня 2017 

року № 95 “Про затвердження Положення про організацію заходів із 

забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України” (далі – 

регуляторний акт) прийнято з метою удосконалення вимог до захисту 

інформації в інформаційних системах банків з урахуванням актуальних 

кіберзагроз, установлення вимог щодо організації заходів із забезпечення 

інформаційної безпеки та вимог до інформаційних систем банків, що 

взаємодіють з інформаційними системами Національного банку України. 

Строк виконання заходів з відстеження 

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” базове 

відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня 

набрання чинності 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 результатів публічного обговорення його проекту, звернень, запитів, 

повідомлень, пропозицій банків, банківських асоціацій, а також  публікацій у 

засобах масової інформації (у тому числі електронних). 

Кількісні та якісні значення показників результативності 

регуляторного акта 

В ході здійснення заходів з базового відстеження результативності 

регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня підготовки 
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такого акта не надходило. 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей оцінюється позитивно. Однак остаточний висновок з цього 

приводу буде зроблено за підсумками відстеження результативності 

регуляторного акта, яке буде здійснюватися через рік із дня набрання ним 

чинності, коли буде можливість детально проаналізувати практику 

застосування норм такого документа. 

 

В. о. Голови 

Національного банку України       Я. В. Смолій 

 


