Звіт про періодичне відстеження
результативності регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта
Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою
Правління Національного банку України від 04 листопада 2010 року № 481
“Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку
України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей”,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за
№ 1336/18631 (далі – Положення).
Назва виконавця заходів з відстеження
Національний банк України (Департамент платіжних систем).
Цілі прийняття акта
Цілями прийняття Положення було регулювання діяльності, пов’язаної з
випуском та використанням електронних грошей в Україні, та запровадження
моніторингу за такою діяльністю.
Строк виконання заходів з відстеження
Листопад 2015 року.
Тип відстеження
Періодичне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження
Аналіз якісних показників результативності регуляторного акта.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а
також способи одержання даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом
вивчення та аналізу практики застосування норм цього документу на підставі:
документів банків, які надавались для узгодження правил використання
електронних
грошей;
опрацювання,
систематизації
інформації
та
аргументованих пропозицій, які мали правову підставу і надходили до
Національного банку України від органів державної влади України, банків
України, інших юридичних осіб, департаментів Національного банку України, а
також інформації про діяльність, пов’язану з випуском та використанням
електронних грошей, що надавалась банками України.
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Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Протягом часу дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня
підготовки цього документа не надходило.
На звернення банків та інших юридичних і фізичних осіб з приводу
практичного застосування норм Положення надавалися відповіді з питань:
узгодження правил використання електронних грошей, у тому числі з
використанням наперед оплачених карток багатоцільового використання
міжнародних платіжних систем;
діяльності агентів, які на підставі договору, укладеного з емітентом,
здійснюють розповсюдження електронних грошей, надання засобів поповнення
електронним грошима електронних пристроїв, приймання електронних грошей
в обмін на готівкові/безготівкові кошти.
За період відстеження результативності регуляторного акта Національний
банк України узгодив правила використання електронних грошей восьми
банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей з
використанням наперед оплачених карток багатоцільового використання
міжнародних платіжних систем Visa та/або MasterCard, а також зміни до правил
використання електронних грошей.
Станом на 01 жовтня 2015 року випуск електронних грошей здійснювали
дев’ять банків: три банки – за правилами використання електронних грошей
“ГлобалМані”, “Максі”, “MoneXy”, два банки – члени Національної системи
масових електронних платежів, один банк – член міжнародної платіжної
системи Visa та три банки – член міжнародної платіжної системи MasterCard.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення
визначених цілей
Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення визначених
цілей оцінюється позитивно.
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