Аналіз регуляторного впливу за умови прийняття проекту спільного
наказу Державного комітету архівів України та Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України «Про затвердження
Положення про галузевий державний архів – Державну установу
«Державний картографо-геодезичний фонд України» Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати
У зв’язку з неодноразовими реорганізаціями центральних органів
виконавчої влади у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності
галузевий державний архів – Державний картографо-геодезичний фонд
України, який входив до сфери їх управління, з державної установи
перетворений на Державне підприємство «Державний картографо-геодезичний
фонд України». Установчим документом зазначеного підприємства, на підставі
якого воно здійснює свою діяльність, є Статут. Утворене замість галузевого
державного архіву Державне підприємство «Державний картографогеодезичний фонд України» не відповідає вимогам постанови Кабінету
Міністрів України від 20.06.1996 № 661 «Про створення Державного
картографо-геодезичного фонду України».
Проблемою, вирішення якої передбачається проектом спільного наказу
Державного комітету архівів України та Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України «Про затвердження Положення про галузевий
державний архів – Державну установу «Державний картографо-геодезичний
фонд України» Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України», є приведення установчого документу зазначеного галузевого
державного архіву у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України
«Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України».
2. Цілі прийняття акта
Метою запропонованого проекту наказу є приведення установчого
документа та діяльності галузевого державного архіву – Державний
картографо-геодезичний фонд України у відповідність до норм чинного
законодавства.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
зазначених цілей, аргументація переваг обраного способу
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Існує два альтернативні способи досягнення цілей державного
регулювання постановленої мети.
Перший – збереження чинного статусу Державного підприємства
«Державний картографо-геодезичний фонд України» і редакції його Статуту.
Зазначений спосіб є несприйнятливим, оскільки установчий документ
-Статут, створеного на підставі постанови Кабінету Міністрів України
галузевого державного архіву, не відповідає п. 2 цієї постанови.
Другий альтернативний спосіб – затвердження установчого документа
галузевого державного архіву, який передбачений постановою Кабінету
Міністрів України «Про створення Державного картографо-геодезичного фонду
України».
4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми
Запропонованим наказом затверджується Положення про галузевий
державний архів – Державну установу «Державний картографо-геодезичний
фонд України» Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України.
Цим забезпечується приведення статусу галузевого державного архіву і
його установчого документа до вимог нормативного акта, на підставі якого було
створено Державний картографо-геодезичний фонд України.
Діяльність галузевого державного архіву - Державний картографогеодезичний фонд України із затвердженням зазначеного Положення буде
приведена до норм, визначених при його створенні, та передбаченої мети – для
постійного зберігання картографічних, геодезичних та інших спеціальних
документів Національного архівного фонду, що утворюються в результаті
топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Приймання, державний облік, зберігання та систематизація документів,
що утворилися в результаті діяльності Укргеодезкартографії, організацій,
підприємств, установ, які виконують на території України картографічні,
геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні та інші роботи у сфері топографогеодезичної і картографічної діяльності, здійснюється відповідно до Положення
про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів
Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.1999 № 1344.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
Впровадження цього регуляторного акта дозволить привести установчий
документ та діяльність галузевого державного архіву - Державний картографогеодезичний фонд України в законодавче поле.
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6. Очікувані результати прийняття акта
Цей наказ передбачає нормативне врегулювання діяльності галузевого
державного архіву Державний картографо-геодезичний фонд України,
покращення обліку, умов зберігання та систематизації документів, створених за
результатами топографо-геодезичної та картографічної діяльності.
Об’єкт впливу
Держава

Вигоди
Забезпечення державного
регулювання та управління
галузевим державним
архівом

Витрати
Впровадження
запропонованого наказу не
потребує додаткових витрат з
Державного бюджету
України
Суб’єкти
Розширення доступу до
Можливі витрати на
господарювання топографо-геодезичних та
придбання топографо(юридичні та
картографічних документів
геодезичних та
фізичні особи)
картографічних документів
Громадяни
Розширення доступу
Можливі витрати на
населення до картографічних придбання топографодокументів
геодезичних та
картографічних документів
7. Обґрунтування строку чинності наказу
Термін його дії не обмежено.
8. Прогнозні показники результативності акта
Прогнозні показники результативності регуляторного акта:
а) видатки з державного бюджету передбачаються на утримання
Укркартогеофонду в межах коштів, передбачених в державному бюджеті для
Мінприроди на виконання топографо-геодезичних робіт;
б) дія акта поширюється лише на Укркартогеофонд;
в) додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів не передбачається;
г) рівень поінформованості юридичних та фізичних осіб з основних
положень акта достатній, він забезпечується опублікуванням проекту наказу на
офіційних веб-сайтах Держкомархіву і Мінприроди.
Загалом, не можна визначити прямих кількісних показників
результативності впровадження цього акта.
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9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта
Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта
здійснюватиметься Мінприроди до набуття ним чинності шляхом збору
пропозицій і зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження результативності акта буде здійснене через рік з
дня набрання чинності зазначеного наказу.
Періодичне відстеження планується проводити раз на три роки,
починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.
Відстеження результативності Наказу буде здійснюватися Мінприроди за
такими показниками:
1) кількість документів Національного архівного фонду, які надійдуть
протягом періоду відстеження від юридичних осіб;
2) кількість документів Національного архівного фонду, які надійдуть
протягом періоду відстеження від фізичних осіб – суб’єктів
господарської діяльності.
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися
шляхом порівняння з попередніми періодами.

Голова Державного комітету
архівів України
О.П. Гінзбург

Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України
Г.Г. Філіпчук
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