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Шановна пані Марино! 
 

Національний банк України (далі – Національний банк) у межах своєї 

компетенції розглянув Ваш запит вх. № ЗП/900/2017 від 12.10.2021 року, який 
надійшов з Міністерства юстиції України, та повідомляє наступне.     

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Відповідно до пункту 34 статті 7 Закону України «Про Національний банк 
України» здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та 

консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю 
небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими 

установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, 
визначених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» та іншими законами України.  

Повідомляємо Вам, що Національний банк в межах своїх повноважень, на 
питання, які порушені у запиті вх. № ЗП/900/2017 від 12.10.2021 року, надав Вам 

відповідь листом вих. № 14-0004/95672 від 12.10.2021 року. 
Додатково інформуємо, що відповідно до Закону України «Про 

Національну поліцію» до повноважень поліції відноситься, зокрема, здійснення 
своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події та оперативно-розшукова діяльність. 
Крім того, положення статті 55 Конституції України та статей 15, 16 

Цивільного кодексу України, визначають порядок вирішення спорів, 
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закріплюють право осіб на звернення до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав та інтересів.  
Статтею 124 Конституції України та статтею 5 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» передбачено, що правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих 

функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. 
 
 

Цей лист підписано з накладанням кваліфікованого електронного підпису згідно із 
статтею 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».  

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який 
створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на 
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (пункт 23 статті 1 Розділ І Закон України «Про 

електронні довірчі послуги»).  
Національний банк здійснює державне регулювання у сферах електронних довірчих 

послуг та електронної ідентифікації у банківській системі (стаття 5 Розділу ІІ Закону України 
«Про електронні довірчі послуги».  

Акредитований Центр Сертифікації Ключів НБУ (АЦСК НБУ) надає підписувачу 

кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності 
сертифікату електронного підпису (стаття 9 Закону України «Про електронні довірчі 

послуги»). 

 
 

 
З повагою 

 
Начальник Управління захисту 

прав споживачів фінансових послуг     Ольга ЛОБАЙЧУК 
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