
Звіт  

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Правління Національного банку України від 04 лютого  

2014 року № 43 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації 

платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг 

платіжної інфраструктури”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  

05 березня 2014 року за № 348/25125 

 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

Національний банк України (Департамент платіжних систем). 

Цілі прийняття акта 

Постанова Правління Національного банку України від 04 лютого  

2014 року № 43 “Про затвердження Положення про порядок реєстрації 

платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної 

інфраструктури” (далі – регуляторний акт) прийнята з метою забезпечення 

реалізації норм Закону України від 18 вересня 2012 року № 5284-VI “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування 

платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків” у частині визначення 

порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем 

розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної 

інфраструктури. 

Строк виконання заходів з відстеження  

Березень 2015 року. 

Тип відстеження результативності регуляторного акта 

Повторне 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 проводилося на 

підставі звернень платіжних організацій платіжних систем, учасників 

платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного 

акта 

Протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності 

регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки 

не надходило. 

На звернення платіжних організацій платіжних систем, учасників 

платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури з приводу 

застосування норм регуляторного акта надавалися роз’яснення. За 

результатами практичного застосування норм регуляторного акта планується 

внести зміни до нього в частині удосконалення порядку реєстрації 
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Національним банком України платіжних систем, їх учасників та операторів 

послуг платіжної інфраструктури. 

Національним банком України з моменту набрання чинності 

регуляторним актом до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, 

учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури внесено 

відомості про: 

3 міжнародні платіжні системи, створені банками України; 

13 внутрішньодержавних платіжних систем, з яких: 

4 системи, створені банками; 

9 систем, створених небанківськими установами; 

 15 внутрішньобанківських платіжних систем; 

3 міжнародні карткові платіжні системи, створені нерезидентами; 

3 міжнародні системи переказу коштів, створені нерезидентами; 

4 операторів послуг платіжної інфраструктури. 

Крім того, на розгляді в Національному банку України перебувають 

документи 14 міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами.  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 

Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей загалом оцінюються позитивно.      

  

 

 

 

 

Голова        В. О. Гонтарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

______________ Я. В. Смолій 

“____”_________ 2015 року 
 


