
ЗВІТ  

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта  

постанови Правління Національного банку України від 29.12.2000 № 520  

“Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками 

в іноземній валюті на території України ”, зареєстрованої в  

Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за № 152/5343  
 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

Національний банк України (Генеральний департамент інформаційних 

технологій та платіжних систем). 

 

Цілі прийняття акта  

Метою прийняття постанови Правління Національного банку України від 

29.12.2000 № 520 “Про затвердження Положення про порядок здійснення 

операцій з чеками в іноземній валюті на території України ” є встановлення 

єдиних правил та порядку здійснення уповноваженими банками та 

уповноваженими фінансовими установами операцій з чеками в іноземній 

валюті на території України, які емітовані за кордоном і пред'явлені до сплати 

на території України (мають покриття в іноземних банках або в банках 

/установах/ України).  

 

Строк виконання заходів з відстеження  

Грудень 2012 року 

 

Тип відстеження  
Періодичне відстеження. 

 

Методи одержання результатів відстеження  
Підставою для відстеження результативності Положення мав стати аналіз 

практики застосування норм цього документа з огляду на звернення, запити, 

повідомлення, пропозиції, набутий практичний досвід суб’єктів 

господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

фізичних осіб тощо. 

 

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  їх  клієнтів з  приводу  практичного  застосування  

норм Положення  про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті 

на території України Національним банком України надавались відповіді з 

питань: 

щодо використання дорожніх чеків для авансування витрат на 

відрядження за межі України; 

щодо прийняття іменних чеків на інкасо під заставу; 

щодо вилучених дорожніх чеків «American Express»; 
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щодо можливості підроблення дорожніх чеків; 

щодо обігу чеків, які забезпечені гарантією банку; 

щодо порядку роботи з чеками Держказначейства США, та інш. 

 

 

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  

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО  

Заступник Голови 

  

______________ В.П. Прохоренко  
(підпис)  

“___ ” листопада 2012 року 


