Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Правління Національного банку України
“Про внесення змін до Положення про застосування
електронного підпису в банківській системі України”
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання
Підготовка проекту нормативно-правового акта “Про внесення змін до
Положення про застосування електронного підпису в банківській системі
України” (далі – Проект) зумовлена такими чинниками.
Використання новітніх IT-технологій у банківській системі дає змогу
досягнути суттєвого та швидкого зменшення непродуктивних витрат у
банківській системі. Одним із важливих шляхів зменшення непродуктивних
витрат, підвищення ефективності виконання банківських операцій та
поліпшення якості обслуговування клієнтів є перехід до безпаперових
технологій роботи з документами та впровадження безпечних технологій
дистанційного надання банківських послуг.
Для ефективного регулювання зазначених процесів і використання
новітніх IT-технологій Національним банком України було затверджено
Положення про застосування електронного підпису в банківській системі
України, яке врегулювало організаційно-методологічні умови застосування
електронного підпису в банківській системі України під час створення,
оброблення та зберігання електронних документів, пов’язаних із вчиненням
правочинів.
Зазначене Положення потребує внесення змін для приведення термінології
та концепції застосування електронного підпису та електронної печатки у
відповідність із Законом України “Про електронні довірчі послуги”, що набрав
чинності 07.11.2018.
2. Визначення цілей державного регулювання
Проект розроблено у зв’язку з набранням чинності Законом України “Про
електронні довірчі послуги” та з метою удосконалення організаційнометодологічних умов застосування електронного підпису та електронної
печатки в банківській системі України.
3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей,
аргументи щодо переваг обраного способу
Відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”
Національний банк України здійснює державне регулювання у сфері
електронних довірчих послуг.
Ураховуючи це, альтернативних способів досягнення поставлених цілей
немає.
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4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання
визначеної проблеми, та відповідні заходи
Для розв’язання визначеної проблеми пропонується затвердити Проект
постановою Правління Національного банку. Проектом передбачається:
– визначити видів електронного підпису та електронної печатки, які
застосовуються у банківській системі України;
– установити вимоги щодо застосування кожного з видів електронного
підпису та електронної печатки;
– установити вимоги щодо створення та зберігання електронних
документів у банківській системі.
Після затвердження запропонованого для розгляду Проекту та його
реєстрації в Юридичному департаменті Національного банку України цей
нормативно-правовий акт буде доведено до відома банків та їх клієнтів шляхом
офіційного оприлюднення на сторінці Офіційного інтернет-представництва
Національного банку України.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
державного регулювання у разі прийняття регуляторного акта
Упровадження Проекту удосконалить нормативно-правову базу для
застосування безпаперових технологій у разі надання банківських послуг.
Контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта буде
здійснюватися постійно.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акта
Затвердження Проекту надасть можливість:
– зменшити собівартість банківських продуктів, що відповідно дасть змогу
зменшити кінцеву вартість банківських послуг для клієнтів;
– підвищити якість і швидкість обслуговування банками своїх клієнтів.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Запропонований до розгляду нормативно-правовий акт набиратиме
чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, і діятиме
без визначення строку.
8. Визначення показників результативності акта
Показником результативності нормативно-правового акта є кількість
звернень банків, які застосовують вимоги цього акта.
Для відстеження результативності нормативно-правового акта планується
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вивчати та аналізувати практику застосування норм цього документа,
використовуючи звернення, запити, повідомлення, пропозиції, набутий
практичний досвід банків та їх клієнтів, а також відповідні публікації в засобах
масової інформації.
9. Визначення заходів, за допомогою яких має здійснюватися
відстеження результативності акта
Відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національний банк
України проводить базове, повторне та періодичне відстеження
результативності власних регуляторних актів у порядку, визначеному
Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта Національного
банку України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України і
Національного банку України від 14 квітня 2004 року № 471.
У разі прийняття регуляторного акта для відстеження його
результативності використовуватимуться звернення банків щодо проблемних
питань у процесі використання ними регуляторного акта.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які
передбачається встановлювати за результатами звернень банків, через рік буде
розглянута можливість їх виправлення шляхом унесення відповідних змін до
регуляторного акта.

Голова Національного банку України

Я. В. Смолій

