АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у
сфері страхового фонду документації України»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного
регулювання
Статтею 14 Закону України «Про страховий фонд документації України»
контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення
страхового фонду документації України суб’єктами державної системи страхового
фонду документації здійснює Укрдержархів. Статтею 4 цього Закону суб’єктами
державної системи страхового фонду документації є:
- міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади і органи
місцевого самоврядування, у складі яких за необхідності діють відповідні служби
(підрозділи) з питань створення та ведення страхового фонду документації;
- науково-дослідні установи, спеціальні установи, що належать до сфери
управління Укрдержархіву, які виконують завдання щодо формування, ведення та
зберігання страхового фонду документації України;
- постачальники документів, які формують та використовують страховий фонд
документації України.
Пунктом 8 Положення про Державну технічну інспекцію Державного
департаменту страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.10.2001 № 1447, було передбачено затвердження МНС
Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною
технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації.
З метою реалізації зазначеної норми МНС було видано наказ від 06.11.2001
№ 254 «Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних
перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового
фонду документації», зареєстрований у Міністерстві юстиції 04.12.2001 за
№ 1003/6194.
Враховуючи, що відповідно до Указу Президента України від
09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» функції з реалізації державної політики у сфері створення та забезпечення
функціонування системи страхового фонду документації покладено на
Укрдержархів наказ МНС від 06.11.2001 № 254 «Про затвердження Положення про
організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною
інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1003/6194,
втратить чинність.
В зв’язку з цим розроблено проект наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері
страхового фонду документації України (далі – Положення).
2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Затвердження Положення сприятиме:
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- реалізації частини третьої ст. 14 Закону України «Про страховий фонд
документації України»;
- визначенню організаційних засад та порядку проведення інспекційних
перевірок у сфері страхового фонду документації України.
3. Визначення цілі державного регулювання
Ціллю державного регулювання є визначення організаційних засад та
порядку проведення інспекційних перевірок суб’єктів державної системи
страхового фонду документації та приведення нормативно-правових актів у
відповідність
до
вимог
Указу
Президента
України
від
09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади».
4. Визначення альтернативних засобів досягнення зазначених цілей та
аргументації щодо переваги обраного засобу
Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так
званий «статус-кво», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань. У
разі не прийняття Положення не будуть визначені організаційні засади та порядок
проведення інспекційних перевірок.
Тому єдиним засобом вирішення вищезазначених проблемних питань є
затвердження Положення.
5. Аргументування переваги обраного засобу досягнення встановлених
цілей
У разі збереження чинного регулювання із зазначеного питання, тобто
неприйняття запропонованого нормативного акта, не будуть врегульовані питання
щодо визначення органу, що здійснює перевірку, порядку організації та
проведення інспекційних перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду
документації.
Прийняття нормативного акта дозволить уникнути вчинення корупційних
правопорушень у ході проведення заходів контролю за дотриманням
законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації
суб’єктами державної системи страхового фонду документації.
6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання
визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта забезпечить:
- виконання вимог Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» у зв’язку з
покладенням функцій з реалізації державної політики у сфері страхового фонду
документації на Укрдержархів;
- визначення організаційних засад та порядку проведення інспекційних
перевірок з урахуванням норм чинного законодавства.
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7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається. Із прийняттям
цього регуляторного акта механізми впливу на суб’єктів державної системи
страхового фонду документації залишаються незмінними, перешкоди та негативні
наслідки щодо впровадження та виконання ними вимог регуляторного акта
відсутні.
8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта дозволить урегулювати питання щодо
порядку проведення інспекційних перевірок суб’єктів державної системи
страхового фонду документації.
Вигоди

Витрати

У сфері держави
Визначення
основних
засад Витрати із державного та місцевого
проведення інспекційних перевірок бюджетів відсутні
суб’єктів
державної
системи
страхового фонду документації
У сфері суб’єктів господарювання та громадян
Чітка
регламентація
порядку Витрати відсутні
проведення інспекційних перевірок
суб’єктів господарювання
9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників
на дію регуляторного акта
Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає.
10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Постійно з дня опублікування.
Оскільки регуляторний акт спрямований на визначення організаційних засад
та порядку проведення інспекційних перевірок суб’єктів державної системи
страхового фонду документації, необхідність виконання положень регуляторного
акта є постійною, строк його чинності не обмежується.
11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності регуляторного акта є такі:
- додаткового фінансування із державного бюджету не передбачається;
- кількість суб’єктів господарювання не обмежена. Дія регуляторного акта
поширюється на органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи, на
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підприємства, установи,
організації (постачальників
документації),
які
формують та використовують страховий фонд документації України;
- рівень поінформованості постачальників та користувачів документації, які
формують і використовують страховий фонд документації, – високий. Інформація
з
цих
питань
розміщується
на
веб-порталі
Укрдержархіву
(http://www.archives.gov.ua/.
12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності регуляторного акта
Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде
здійснюватися до набуття чинності цим документом під час надходження
пропозицій, зауважень та їхнього аналізу.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття
регуляторним актом чинності, за його результатами буде зроблено порівняння
показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих
чи проблемних питань через аналіз якісних і кількісних показників дії зазначеного
акта ці питання буде врегульовано внесенням відповідних змін.
Періодичне відстеження планується провести через три роки з дня
виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого вдосконалення
нормативно-правової бази.
Відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься
Укрдержархівом протягом усього терміну його дії шляхом:
- аналізу інформації від перевірених суб’єктів державної системи
страхового фонду;
- аналізу звітів з питань формування та ведення страхового фонду
документації;
- звітів Державного департаменту страхового фонду документації про
виконання галузевих та регіональних програм страхового фонду документації;
- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Інспекції від суб’єктів
державної системи страхового фонду документації.
Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься
статистичним методом.

Директор департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Анохін

