Звіт про повторне відстеження
результативності Змін до Інструкції про міжбанківський
переказ коштів в Україні в національній валюті
Загальні вимоги щодо функціонування в Україні систем міжбанківських
розрахунків та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через
кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті
встановлені Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в
національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного
банку України від 16.08.2006 № 320 (далі – Інструкція).
Постановою Правління Національного банку України від 16.11.2007
№ 412 затверджено Зміни до Інструкції, які зареєстровані в Міністерстві
юстиції України 03.12.2007 за № 1337/14604 (далі – зміни до Інструкції).
Запровадження змін до Інструкції було зумовлено необхідністю
приведення окремих норм Інструкції
у відповідність до вимог Закону
України від 16.11.2006 № 358-V “Про внесення змін до Закону України “Про
банки і банківську діяльність”, нормативно-правових актів Національного
банку України з питань порядку формування, зберігання та знищення
електронних архівів у Національному банку Україні і банках України, а також
врегулювання інших питань, які виникли під час промислової експлуатації
системи електронних платежів Національного банку нового покоління.
Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” вищезазначений
нормативно-правовий акт є регуляторним і стосовно нього послідовно має
здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження
його
результативності.
Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта
здійснюється через рік з дня набрання ним чинності.
Виконання заходів з повторного відстеження результативності
регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем
Національного банку України, який є відповідальним розробником цього
документа і до компетенції якого належать питання, що регулюються
Інструкцією.
Протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності
змін до Інструкції негативних відгуків стосовно рівня підготовки цього
документа до Національного банку України не надходило. Надійшло одне
звернення від АКБ “Укрсоцбанк” щодо практичного застосування окремих
норм резервування та відновлення функціонування СЕП. Банку була надана
відповідь з порушеного питання.
На підставі повторного відстеження результативності змін до Інструкції
можна зробити висновок, що в цілому шляхом впровадження цього
нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей. Зокрема,
спрощено порядок внесення інформації до Електронного технологічного
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довідника банків України та інших установ, який є складовою частиною
інформаційної мережі Національного банку України і використовується під
час роботи всіх її програмно-технічних комплексів, доповнено перелік
балансових рахунків, які мають функціонувати при зупиненні власних
видаткових операцій банку в разі арешту коштів на його кореспондентському
рахунку,
доопрацьований
порядок
резервування
та
відновлення
функціонування СЕП, приведені у відповідність до технологічних вимог
умовні числові коди розрахункових документів.
Остаточний висновок щодо сталого досягнення цілей буде зроблено за
підсумками періодичного відстеження результативності змін до Інструкції, яке
буде проведено в установленому законодавством порядку.
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