ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
страховий фонд документації України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
страховий фонд документації України» (далі – проект Закону) розроблено
Укрдержархівом з метою приведення Закону України «Про страховий фонд
документації України» у відповідність до Кодексу цивільного захисту України,
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності».
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою розробки проекту Закону є конкретизація положень Закону України
«Про страховий фонд документації України», законодавче закріплення соціальних
гарантій працівників спеціальних установ страхового фонду документації шляхом
приведення Закону України «Про страховий фонд документації України» у
відповідність до чинного законодавства.
3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Кодекс цивільного захисту
України, Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон
України «Про державне оборонне замовлення», Положення про Державну архівну
службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України
від 21.10.2015 № 870.
Реалізація проекту Закону передбачає розроблення проектів постанови
Кабінету Міністрів України «Про умови оплати праці працівників спеціальних
установ страхового фонду документації», наказів Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку формування страхового фонду документації України
поза програмами», «Про затвердження Положення про позаштатних
(громадських) інспекторів», «Про затвердження Порядку надання платних послуг
спеціальними установами страхового фонду документації у сфері створення,
формування, ведення та використання страхового фонду документації» та деяких
інших.
4. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших
витрат з Державного бюджету України.

2
5.Позиція заінтересованих органів
Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством
соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України,
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України та Державною регуляторною службою України.
6. Регіональний аспект
Проект Закону не
територіальних одиниць.
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61. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної
експертизи.
7. Запобігання корупції
У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень.
Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної
експертизи.
8. Громадське обговорення
Проект Закону розміщено для ознайомлення та громадського обговорення
на веб-порталі Державної архівної служби України (http://www.archives.gov.ua/).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект Закону стосується соціально-трудової сфери та потребує
погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх
об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект Закону є регуляторним актом.
Зазначений регуляторний акт у повному обсязі забезпечує права та інтереси
суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Проект Закону повністю відповідає принципам державної регуляторної
політики, є: доцільним, оскільки необхідність розроблення випливає із Закону
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України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності»; адекватним, оскільки форма та рівень регулювання
господарських відносин відповідають потребі вирішення існуючої проблеми та
ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; ефективним,
оскільки забезпечує досягнення внаслідок дії акта максимально можливих
позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів
суб’єктів господарювання, громадян та держави; збалансованим, оскільки у ньому
поєднані інтереси суб’єктів господарювання, громадян та держави; прозорим та
враховує громадську думку, бо відкритий для фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту Закону у разі його прийняття не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту Закону дасть змогу усунути існуючу неузгодженість між
Законом України «Про державний нагляд (контроль) у сфері господарської
діяльності» та Законом України «Про страховий фонд документації України»,
чітко розмежує повноваження і функції центральних і місцевих органів
виконавчої влади та суб’єктів господарювання у сфері страхового фонду
документації, законодавчо закріпить соціальні гарантії працівників спеціальних
установ страхового фонду документації.
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