
Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – Положення про електронні гроші в 

Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку 

України від 04.11.2010 № 481 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 24.12.2010 року за № 1336/18631 (далі – Положення) 

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

  

Національний банк України (Генеральний департамент інформаційних технологій 

та платіжних систем).  

 

Цілі прийняття акта  

 

Цілями прийняття Положення було регулювання діяльності, пов’язаної з 

випуском електронних грошей в Україні та запровадження моніторингу за такою 

діяльністю.  

 

Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта  

 

Жовтень  2012 року.  

 

Тип відстеження результативності регуляторного акта  

 

Повторне  відстеження.  

  

Методи одержання результатів відстеження результативності регуляторного 

акта  
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом 

вивчення та аналізу практики застосування норм цього документу на підставі: 

документів банків та платіжної організації платіжної системи, створеної 

резидентом, які надавались для узгодження правил систем електронних 

грошей/правил здійснення операцій з електронними грошима; опрацювання, 

систематизації інформації та аргументованих пропозицій, які мали правову 

підставу і надходили до Національного банку України від банків України, органів 

державної влади України, від департаментів Національного банку України, а 

також даних інформації про діяльність, пов’язану з випуском та обігом 

електронних грошей, що надавалась банками України.   

 

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: 
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узгодження правил систем електронних грошей; 

узгодження правил здійснення операцій з електронними грошима; 

діяльності суб’єктів, які мають право здійснювати випуск, погашення  та 

інші операції з електронними грошима; 

діяльності агентів, які на підставі договору, укладеного з емітентом 

здійснюють розповсюдження електронних грошей, надання засобів поповнення 

електронним грошима електронних пристроїв, обмінні операції з електронними 

грошима, приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові 

кошти.  

За період відстеження результативності регуляторного акта Національним 

банком України узгоджено правила здійснення операцій з електронними грошима 

трьох банків – членів міжнародної платіжної системи Visa International.  

У цьому періоді випуск електронних грошей здійснювало три банки за 

правилами систем MoneXy, “ГлобалМані”, “Максі”, узгоджених з Національним 

банком України,  11 банків – членів НСМЕП, два банки – члени міжнародної 

платіжної системи Visa International.  

 

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  

Національного банку України 

__________________В.П. Прохоренко  

“ 30 ” листопада 2012 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


