
Звіт 

 

про базове відстеження результативності регуляторного  

акта – постанови Правління Національного банку України від  

13 червня 2017 року № 52 “Про затвердження Змін до Положення 

про порядок видачі юридичним особам ліцензії 

 на надання банкам послуг з інкасації” 

    

 

Виконавець заходів із відстеження результативності регуляторного 

акта   

 Департамент грошового обігу Національного банку України.  
 

Цілі прийняття регуляторного акта 

 Постанову Правління Національного банку України від 13 червня 

2017 року № 52 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі 

юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації” (далі – 

Постанова № 52) прийнято з метою уточнення вимог чинного нормативно-

правового акта ‒ Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії 

на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 та необхідністю 

впорядкування в Національному банку України процедури ліцензування 

юридичних осіб.  

Постанову № 52 прийнято відповідно до вимог рішення Правління 

Національного банку України від 02 березня 2017 року № 111-рш “Про 

внесення змін до структури Національного банку України та централізацію 

процесів ліцензування Національним банком України”, згідно з яким 

змінюється порядок розгляду Національним банком України пакетів 

юридичної особи та департамент, відповідальний за процедуру ліцензування. 

 Крім того, Постановою № 52: 

встановлено вимоги щодо надання юридичною особою одночасно з 

документами на паперових носіях копій цих документів в електронному 

вигляді у вигляді файлів, що містять скановані з паперових носіїв зображення 

документів; 

уточнено строк перебігу розгляду Національним банком України пакета 

документів юридичної особи щодо можливості подовження строку розгляду 

документів за обґрунтованим клопотанням заявника, а також встановлення 

Національним банком України строку для усунення зауважень до поданих 

документів; 

визначено необхідність надання юридичною особою анкетної 

інформації, зокрема стосовно фінансового зобов’язання та фінансового стану, 

ділової репутації керівників, переліку осіб, які є власниками істотної участі в 

юридичній особі та інше. 
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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 звернень, запитів, повідомлень, пропозицій банків та інших суб’єктів 

господарювання, 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 і ступеня 

досягнення визначених цілей 

 Результати реалізації регуляторного акта і ступінь досягнення 

визначених цілей оцінюються позитивно. Однак остаточний висновок із цього 

приводу буде зроблено за підсумками відстеження результативності 

регуляторного акта, до якого внесені зміни та доповнення, коли буде 

можливість детальніше проаналізувати практику застосування норм цього 

документа. 

 

 

 

В. о. Голови  

Національного банку України                                                 Я. В. Смолій  

 


