Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного
комітету архівів України від 30 липня 2007 року № 114»
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом
державного регулювання
Наказ Державного комітету архівів України від 30 липня 2007 року
№ 114 «Про затвердження Порядку повідомлення власником документів
Національного архівного фонду державної архівної установи про намір
здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а
також придбання державною архівною установою документів Національного
архівного фонду у разі їх продажу», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 03 грудня 2007 року за № 1332/14599, був розроблений на виконання
вимог Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи» (далі – Закон).
Згідно з Указом Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085
«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (далі
Указ) було утворено Державну архівну службу України (далі
Укрдержархів) реорганізувавши Державний комітет архівів України.
Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» та Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої
влади, затвердженої вищевказаним Указом, Укрдержархів є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції.
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, Мін'юст
України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади
з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи.
У зв’язку з цим виникла необхідність визнання зазначеного наказу
Державного комітету архівів України таким, що втратив чинність.

2

З огляду на вищевикладене і розроблено проект наказу Міністерства
юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу
Державного комітету архівів України від 30 липня 2007 року № 114 ».
2. Визначення цілей державного регулювання
Метою видання наказу є визнання таким, що втратив чинність наказу
Державного комітету архівів України від 30 липня 2007 року № 114 «Про
затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного
архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх
відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також
придбання державною архівною установою документів Національного
архівного фонду у разі їх продажу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 03 грудня 2007 року за № 1332/14599, у зв’язку із Указом
Президента України від 09 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади».
3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених
цілей та аргументи щодо переваги обраного способу
Обрані способи
Видання вказаного
наказу
надасть
змогу врегулювати
нормативно-правову
базу

Альтернативні
способи

Аргументи щодо
обраного способу

переваги

Залишити
чинне Не
потребує
додаткових
регулювання без змін витрат з державного чи
є
недоцільним, місцевих бюджетів
оскільки
це
не
відповідає
вимогам
законодавства.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
Зазначений проект спрямований на приведення нормативно - правових
актів у відповідність до вимог законодавства України.
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5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
Не передбачається вплив будь - яких зовнішніх факторів на реалізацію
цього проекту.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного
акта
Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення у відповідність
до вимог чинного
законодавства

Витрати державного та
місцевих бюджетів
відсутні

Інтереси фізичних Приведення у відповідність
та юридичних
до вимог чинного
осіб – власників
законодавства
документів НАФ

Витрати, пов’язані із
виданням наказу, у
фізичних та юридичних
осіб власників
документів НАФ
відсутні

7. Строк дії акта
Регуляторний акт передбачає безстроковий термін дії.
8. Показники результативності акта
При реалізації зазначеного акта додаткових витрат з бюджету та
надходжень до бюджету не передбачається.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із основних
положень акта високий, оскільки проект наказу розміщено на офіційному
веб-сайті Укрдержархіву www.archives.gov.ua.
Дія акта поширюється на власників документів Національного
архівного фонду та Державну архівну службу України, центральні державні
архіви, державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя.
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9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результатів
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється
до дня набрання чинності актом шляхом збору та аналізу пропозицій і
зауважень до проекту.
Повторне
відстеження
результативності
регуляторного
акта
здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом
аналізу статистичних даних.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта
здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з
повторного відстеження.
У разі виявлення неврегульовані та проблемні питання буде вирішено
шляхом внесення відповідних змін.

Заступник директора Департаменту
взаємодії з органами влади
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