
Звіт 

про базове відстеження результативності регуляторного  

акта – постанови Правління Національного банку України “Про 

затвердження 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 

 Постанову Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 

року № 148 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій  у 

національній валюті в Україні” прийнято з метою удосконалення порядку 

ведення касових операцій шляхом встановлення обов’язку для небанківських 

фінансових установ та підприємств-комерційних агентів банків відкривати в 

банку окремий рахунок та забезпечувати зарахування на нього готівки в 

гривнях, прийнятої ними для подальшого її переказу, зменшення регуляторного 

впливу на суб’єктів господарювання та надання їм права самостійно розробляти 

та затверджувати внутрішнім наказом (розпорядженням) порядок  

оприбуткування готівки в своїх касах; можливості самостійного розроблення та 

затвердження внутрішнім наказом (розпорядженням) порядку розрахунку 

ліміту каси підприємства, небанківської фінансової установи та їх 

відокремлених підрозділів. 

 

Строк виконання заходів із 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 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 фізичних осіб, суб’єктів 

господарювання, організацій, міністерств, у тому числі Міністерства фінансів 

України, Державної фіскальної служби України, Українського союзу 

промисловців та підприємців, Європейської Бізнес Асоціації, Американської 
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Торгівельної Палати в Україні, 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 негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки 

не надходило. 

 

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. 

 

 

 

В. о. Голови                                                                                      Я. В. Смолій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


