
 

 ЗВІТ  

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Правління Національного банку України від 26 лютого          

2013 року № 57 “Про затвердження Положення про порядок видачі 

небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття  рахунків”, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939  

 

Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акта 

 Національний банк України (Департамент платіжних систем та 

розрахунків).  

 

Цілі прийняття акта  

 Постанова Правління Національного банку України від 26 лютого        

2013 року № 57 “Про затвердження Положення про порядок видачі 

небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній 

валюті без відкриття рахунків” (далі – регуляторний акт) прийнята на 

виконання Закону України від 18 вересня 2012 року № 5284-VІ “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних 

систем та розвитку безготівкових розрахунків” з метою врегулювання питання 

видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам 

ліцензій на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. 

 

Строк виконання заходів з відстеження   
 Червень 2014 року.  

 

Тип відстеження  
 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 небанківських фінансових установ, які мають намір отримати 

ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті 

без відкриття рахунків. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
 Протягом здійснення заходів з повторного відстеження результативності 

регуляторного акта негативних відгуків та оцінок щодо рівня його підготовки 

не надходило. 
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 До Національного банку України звернулося 32 небанківські фінансові 

установи з метою отримання ліцензії Національного банку України на переказ 

коштів у національній валюті без відкриття рахунків. 

 За результатами розгляду документів цих небанківських фінансових 

установ Національним банком України видано 12 ліцензій на переказ коштів у 

національній валюті без відкриття рахунків.  

 За результатами практичного застосування норм регуляторного акта 

планується внесення змін до нього, зокрема, у частині подання небанківськими 

фінансовими установами, які мають ліцензію Національного банку України на 

переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, змін до 

внутрішніх правил про переказ коштів за умови укладання договору про участь 

у платіжних системах, про які не було зазначено в заяві про видачу ліцензії.  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей  
Результати реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

визначених цілей загалом оцінюються позитивно.  
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