АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про надання дозволу Державній архівній службі на проведення інспекційних
перевірок у сфері страхового фонду документації
1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом
державного регулювання
Відповідно до статей 6, 14 Закону України «Про страховий фонд
документації України» Державна архівна служба України здійснює контроль за
виконанням вимог законодавства у сфері створення та забезпечення
функціонування страхового фонду документації України.
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про надання дозволу
Державній архівній службі на проведення інспекційних перевірок у сфері
страхового фонду документації» (далі – проект розпорядження) розроблено
відповідно до пункту 8 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України».
2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту розпорядження сприятиме:
здійсненню контролю за виконанням вимог законодавства у сфері створення
та забезпечення функціонування страхового фонду документації України як
важливої складової сектору безпеки і оборони держави.
включенню до переліку суб’єктів державної системи страхового фонду
документації, яких дозволяється перевірити Укрдержархіву протягом квітня –
червня 2015 року, лише тих суб’єктів, які створюють страховий фонд документації
на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та об’єкти систем
життєзабезпечення населення і віднесені до високого та середнього ступенів
ризику.
3. Визначення цілі державного регулювання
Ціллю державного регулювання є:
- врахування вимог пункту 8 розділу III «Прикінцеві положення» Закону
України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»;
- зменшення навантаження на господарську діяльність суб’єктів з незначним
ступенем ризику.
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 проекту розпорядження можуть бути порушення у створенні
страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного
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5. Аргументування переваги обраного засобу досягнення встановлених
цілей
У разі збереження чинного регулювання із зазначеного питання, тобто
неприйняття запропонованого нормативно-правового акта, не будуть врегульовані
питання щодо можливості проведення інспекційних перевірок суб’єктів державної
системи страхового фонду документації і може виникнути негативний вплив на
безпеку і оборону держави.
Прийняття нормативно-правового акта дозволить провести перевірки
суб’єктів господарювання які створюють страховий фонд документації на
продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та об’єкти систем
життєзабезпечення населення і віднесені до високого та середнього ступенів
ризику.
6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Прийняття регуляторного акта забезпечить:
- виконання вимог пункту 8 розділу III «Прикінцеві положення» Закону
України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України;
- визначення мінімального переліку суб’єктів господарювання які
дозволяється перевірити Укрдержархіву протягом квітня – червня 2015 року.
7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається. Із прийняттям
проекту розпорядження 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 проекту розпорядження дозволить удосконалити порядок
проведення інспекційних перевірок суб’єктів державної системи страхового фонду
документації.
Вигоди

Витрати

У сфері держави
Приведення
порядку
проведення Витрати із державного та місцевого
інспекційних
перевірок
суб’єктів бюджетів, окрім наявних на сьогодні,
державної системи страхового фонду відсутні (фінансування заходів на
документації до вимог пункту 8 відрядження за рахунок коштів
розділу III «Прикінцеві положення» Державного бюджету України у сумі
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Закону України від 28 грудня 12,3 тис. грн за КПКВ 3609010
2014 року № 76-VIII «Про внесення «Керівництво та управління у сфері
змін та визнання такими, що втратили архівної справи»)
чинність, деяких законодавчих актів
України»
У сфері суб’єктів господарювання та громадян
Зменшення
навантаження
на Витрати відсутні
господарську діяльність суб’єктів з
незначним ступенем ризику
9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.
10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Протягом квітня – червня 2015 року відповідно до пункту 8 розділу III
«Прикінцеві положення» Закону України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих
актів України»
11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Основними показниками результативності регуляторного акта є такі:
додаткового фінансування із державного бюджету не передбачається;
кількість суб’єктів господарювання обмежена. Дія регуляторного акта
поширюється на підприємства, установи, організації (постачальників
документації), які формують та використовують страховий фонд документації
України на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та об’єкти
систем життєзабезпечення населення і віднесені до високого та середнього
ступенів ризику;
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
відстеження результативності регуляторного акта

здійснюватиметься

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде
здійснюватися до набуття чинності цим документом під час надходження
пропозицій, зауважень та їхнього аналізу.
Повторне відстеження не планується
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
та інформаційно-аналітичної роботи

Н. А. Козловська

