
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Правління Національного банку України від 25.09.2007 № 348 

“Про затвердження Положення про діяльність в Україні  

внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем”, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України  15.10.2007 за № 1173/14440 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного 

акта 

Національний банк України (Генеральний департамент регулювання  

платіжних систем та розрахунків). 

Цілі прийняття акта 

Цілями прийняття постанови Правління Національного банку України 

від 25.09.2007 № 348 “Про затвердження Положення про діяльність в Україні  

внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем” (далі – регуляторний 

акт) було визначення порядку реєстрації Національним банком України 

договорів, укладених банками та небанківськими фінансовими установами 

України про членство/участь у міжнародних платіжних системах, створених 

нерезидентами, а також узгодження Національним банком України правил 

внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, створених 

резидентами. 

Строк виконання заходів з відстеження результативності 

регуляторного акта 

Січень 2012 року. 

Тип відстеження результативності регуляторного акта 

Періодичне відстеження. 

Методи одержання результатів відстеження результативності 

регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на 

підставі опрацювання документів, які надходили до Національного банку для 

реєстрації договорів про членство/учать у міжнародних платіжних системах та 

для узгодження правил платіжних систем, а також аналізу практики 

застосування норм регуляторного акта з огляду на звернення, запити, 

повідомлення, пропозиції  платіжних організацій, членів та учасників 

платіжних систем.   

Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Протягом часу дії регуляторного акта негативних відгуків щодо рівня 

підготовки цього документа не надходило. 

На звернення платіжних організацій, членів та учасників платіжних 

систем з приводу застосування норм регуляторного акта надавалися 

роз’яснення.  

За станом на 01.01.2012 Національним банком України узгоджено 

правила 14  платіжних систем, створених резидентами України, серед яких дві 

міжнародні банківські системи переказу коштів: створена ПАТ КБ 
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“ПРИВАТБАНК“ система PrivatMoney і запроваджена АТ “Банк “Фінанси та 

Кредит” система “АВЕРС”.         

 Крім того, Національним банком України розглянуто та прийнято 

рішення про відповідність вимогам регуляторного акта документів  

31 міжнародної платіжної системи, створеної нерезидентами, і зареєстровано 

більше 430 договорів українських членів та учасників цих систем.  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей оцінюється позитивно. 

 

 

 

 

 

Голова Національного  

банку України                С. Г. Арбузов 

 

 

 

 

 

 

 


