
Звіт про  повторне відстеження 
результативності Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні 
в національній валюті (затверджені постановою Правління Національного 

банку України від 18.10.2006 № 407) 
 

 
Загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних та фізичних 

осіб  у грошовій одиниці України визначаються Інструкцією про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті, що затверджена постановою 
Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 (далі – 
Інструкція). 

Постановою Правління Національного банку України від 18.10.2006        
№ 407 затверджено Зміни до Інструкції, які були зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 20.11.2006  за  № 1218/13092  (далі – зміни до Інструкції). 

Метою прийняття змін до Інструкції було приведення окремих норм 
Інструкції у відповідність до вимог Законів України “Про внесення змін до 
Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” та 
інших законодавчих актів України”, “Про внесення змін до Закону України 
“Про виконавче провадження” та деяких інших законодавчих актів щодо 
виконання судових рішень”, а також вдосконалення  порядку здійснення 
безготівкових розрахунків. 

Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” цей нормативно-правовий акт є 
регуляторним і стосовно нього послідовно має здійснюватися базове, повторне 
та періодичне відстеження його результативності. 

Звіт про базове відстеження результативності змін до Інструкції був 
розміщений на офіційній сторінці Національного банку в мережі Інтернет 25 
грудня 2006 року. 

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акту 
здійснено через рік після набрання ним чинності. 

Виконання заходів з повторного відстеження результативності 
регуляторного акта здійснювалося Департаментом платіжних систем 
Національного банку, який був відповідальним розробником цього документа і 
до компетенції якого належать питання, що ним регулюються. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося на підставі аналізу практики застосування норм цього документа 
з огляду на звернення, запити, пропозиції тощо. 

Протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності 
регуляторного акта  негативних відгуків та оцінок щодо рівня підготовки цього 
акта до Національного банку не надходило. 
  Незначна кількість звернень, які надходили до Національного банку 
України, стосувалася питання надання роз’яснень щодо практичного 
застосування норм Інструкції, до яких було внесено зміни. У переважній 
більшості питання стосувалися виконання вимог Закону України “Про 
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. 
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На кожне з таких звернень Національним банком України було надано 
відповідь. 

На підставі  повторного відстеження результативності змін до Інструкції 
можна зробити висновок, що в цілому із запровадженням цього нормативно-
правового акта вдалося досягти цілей, які визначені в законах України та інших 
правових актах. 
 Проте, остаточний висновок щодо сталого досягнення цілей буде 
зроблено за підсумками періодичного відстеження результативності змін до 
Інструкції, яке має бути проведено через три роки, починаючи з дня закінчення 
здійснення заходів з повторного відстеження її результативності.  
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