
Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації»  I. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання Опис проблеми Відповідно до статті 9 Закону України «Про страховий фонд документації України» спеціальні установи страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам  технічного захисту інформації з обмеженим доступом за наявності відповідного дозволу. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом (далі – Дозвіл) включений за пунктом 14 до Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» та оформлюється відповідно до Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду, затвердженого наказом МНС України  від 07.11.2002 № 293 (зареєстрованим в Мін’юсті 19.03.2003 за №218/7539). Відповідно до пункту 5 статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» суб’єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. До Переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 725 Дозвіл не включений. Пунктом 8 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р, передбачено оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру. З метою приведення у відповідність нормативно-правових актів, які врегульовують дозвільні процедури у сфері страхового фонду документації до вимог нормативно-правових актів функціонування дозвільної системи у сфері 



 2 господарської діяльності, зменшення кількості документів дозвільного характеру, оптимізації дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний принцип провадження господарської діяльності та надання фактичної можливості середнім та малим суб’єктам господарювання займатися діяльністю пов’язаною з виготовленням документів страхового фонду, Державною архівною службою України розроблено проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» (далі – Законопроект).  Законопроект повністю враховує вимоги Конституції України, Законів України та інших нормативно-правових актів. Основні групи, на які проблема справляє вплив: Групи (підгрупи) Так Ні Громадяни  + Держава +  Суб’єкти господарювання,  +  у тому числі суб’єкти малого підприємництва (без мікропідприємств) +  Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття Законопроекту, не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У сучасному законодавстві з питань страхового фонду документації відсутні регуляторні акти, які б вирішували зазначену проблему.  IІ. Цілі державного регулювання Запропонованим Законопроектом ставиться за мету змінити спосіб державного регулювання з видачі Дозволу на декларативний принцип відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері страхового фонду документації . Законопроектом визначається, що виготовлення документів страхового фонду здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері страхового фонду документації (далі – Декларація).  ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 1. Визначення альтернативних способів Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status guo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань та інший спосіб (саморегуляція): Вид альтернатив Опис альтернативи Альтернатива 1: залишення без змін існуючих регуляторних актів    Виготовлення документів страхового фонду здійснюється за наявності відповідного дозволу. Альтернатива 2: саморегуляція       Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання, оскільки законодавчою базою передбачена наявність Дозволу, а ігнорування його вимог призведе до виготовлення неякісних документів СФД та неможливості виконання завдань державної системи СФД. Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання та залишить регуляторний вплив держави на суб’єктів 



 3 господарювання. Альтернатива 3: Внесення змін до існуючих регуляторних актів  (прийняття цього регуляторного акта)    Внесення змін до існуючого регуляторного акта (Закон України «Про страховий фонд документації України») дозволить розв'язати визначену проблему в цілому. У проекті регуляторного акта передбачено:    встановити порядок провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду на підставі поданої Декларації;    виключити необхідність отримання суб’єктом господарювання Дозволу.  2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів держави Вид альтернатив Вигоди Витрати Альтернатива 1: залишення без змін існуючих регуляторних актів    Відсутні. Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою чинного регулювання (Закон України «Про страховий фонд документації України»), оскільки чинний регуляторний акт визначає, що виготовлення документів страхового фонду здійснюється за наявності відповідного дозволу. Відсутні Альтернатива 2: саморегуляція    Відсутні. Існуюча законодавча база не дає можливості використовувати декларативний принцип у сфері виготовлення документів страхового фонду документації та залишить регуляторний вплив держави на суб’єктів господарювання. Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання та може завдати шкоди державі. Відсутні Альтернатива 3: Внесення змін до існуючих регуляторних актів  (прийняття законопроекту)    Високі. Затвердження цього регуляторного акта забезпечить:    спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду;    збільшити кількість суб’єктів господарювання, яки зможуть провадити діяльність по виготовленню документів страхового фонду;    скасувати можливу корупційну складову, яка може виникнути при наданні дозволу 
Бюджетні витрати на проведення заходів у сфері страхового фонду документації здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання Укрдержархіву Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не проводиться, у зв’язку з тим, що законопроект не регулює відносини громадян та на них не розповсюджується.  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. Для організації робіт з виготовлення документів страхового фонду відповідно до нормативних документів, якими регламентовано перелік відповідних технологічних операцій та їх трудомісткість, мінімальна кількість працівників суб’єкта господарювання повинна складати не менше 22. У зв’язку з цим під дію регулювання не підпадають мікропідприємства. При цьому кожен великий, середній та малий суб’єкт господарювання, який планує виготовляти 



 4 документи страхового фонду підпадає під дію регулювання. За даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/), наведеними у звіті «Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році» під дію законопроекту підпадають: Показник Великі Середні Малі Мікро Разом Кількість суб’єктів господарювання, які підпадають під дію регулювання, одиниць 382  14869 291118 - 306369  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,1 4,9 95,0 - 100  У розрахунках витрат для спрощення сприйняття інформації не будуть враховуватись витрати суб’єкта господарювання для організації виготовлення документів СФД, оскільки ці витрати однакові для усіх альтернатив і складають орієнтовно: Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років    Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 2005304,4 - 2754506    Придбання основних фондів, обладнання та приладів 1823004 - 1823004    Мікрофільмовий апарат СМА-А1 790000 - 790000    Проявочна машина UNOMAT 320000 - 320000    Спалах Nikon Speedlight SB-910 4500 - 4500    Спалах Soni HVL-MT24AM 8700 - 8700    Цифрова дзеркальна фотокамера Nikon D 800 Bodi 36Mpix.Розмір кадру 36х24мм 35000 - 35000    Прилад для ультразвукового зварювання  "Сплайсер Пуск-35" 44800 - 44800    Читальний апарат  "Gedeon - 1000"  (10 шт.) 580800 - 580800    Денситометр ДП-1М (2 шт.) 26004 - 26004    Мікроскоп МБС-10 (2 шт.) 13200 - 13200    Сервісне обслуговування 182300,4 182300,4 911502    Мікрофільмовий апарат СМА-А1 79000 79000 395000    Проявочна машина UNOMAT 32000 32000 160000    Спалах Nikon Speedlight SB-910 450 450 2250    Спалах Soni HVL-MT24AM 870 870 4350    Цифрова дзеркальна фотокамера Nikon D 800 Bodi 36Mpix.Розмір кадру 36х24мм 3500 3500 17500    Прилад для ультразвукового зварювання "Сплайсер Пуск-35" 4480 4480 22400    Читальний апарат  "Gedeon - 1000" (10 шт.) 58080 58080 290400    Денситометр ДП-1М (2 шт.) 2600,4 2600,4 13002    Мікроскоп МБС-10 (2 шт.) 1320 1320 6600    Навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень 4000 4000 20000     



 5 Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) 530200 2651000 Нарахування на оплату праці 350200 1751000 Інші поточні видатки 180000 900000  Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) 486 800 486 800 2434000  Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за  п’ять років Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу 1522000 7610000     Інше (уточнити), гривень 129000 645000    Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 129000 645000  Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва кількісно визначено витрати, які будуть виникати внаслідок дії Законопроекту. Вид альтернатив Вигоди Витрати Альтернатива 1: залишення без змін існуючих регуляторних актів    Відсутні. Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою чинного регулювання (Закон України «Про страховий фонд документації України»), оскільки чинний регуляторний акт визначає, що виготовлення документів страхового фонду здійснюється за наявності відповідного дозволу. 41711485,00 (витрати за рік)  83422970,00 (витрати за 5 років) Альтернатива 2: саморегуляція    Відсутні. Існуюча законодавча база не дає можливості використовувати декларативний принцип у сфері виготовлення документів страхового фонду документації та залишить регуляторний вплив держави на суб’єктів господарювання. Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання та може завдати шкоди державі. 41711485,00 (витрати за рік)  83422970,00 (витрати за 5 років) Альтернатива 3: Внесення змін до існуючих регуляторних актів  (прийняття цього регуляторного акта)    Високі. Затвердження цього регуляторного акта забезпечить:    спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду;    збільшити кількість суб’єктів господарювання, яки зможуть провадити діяльність по виготовленню документів страхового фонду;    скасувати можливу корупційну складову, яка може виникнути при наданні дозволу 
15693279,00 (витрати за рік)  31386558,00 (витрати за 5 років)    



 6 Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень Альтернатива 1 - залишення без змін існуючого акта.  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 41711485,00 (витрати за рік)  83422970,00 (витрати за 5 років) Альтернатива 2 - саморегуляція.  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 41711485,00 (витрати за рік)  83422970,00 (витрати за 5 років) Альтернатива 3 - прийняття проекту акта.  Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”) 15693279,00 (витрати за рік)  15693279,00 (витрати за 5 років)  Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (грн.): Альтернатива 1. Залишення без змін існуючих регуляторних актів та Альтернатива 2. Саморегуляція. № з/п Витрати За перший рік За п’ять років 1    Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - - 2    Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень - - 3    Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 890,00* Орієнтовно 20 годин працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів  1780,00   4    Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень 900,00* Орієнтовно 20 годин працівник буде витрачати перевірку  1800,00  5    Витрати на отриманняадміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень 445,00* Орієнтовно 1 год. в день протягом 10  днів працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на супровід отримання дозволу  890,00  6    Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 500,00 1000,00 



 7 7    Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень - - 8    Інше (уточнити), гривень - - 9    РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 2735,00 5470,00 10    Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 15251** 15251** 11    Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 41711485,00 83422970,00 * Середня заробітна плата по регіонах за місяць у 2018 році (станом на лютий 2018 року) за даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/) складає 7828 грн. (22 робочі дні), - заробітна плата за 1 день (8 годин) складає 356 грн. або 44,5 грн. за 1 годину в день та відповідно 890 грн. за період проведення перевірки відповідності матеріалів, наданих у комплекті документів для отримання дозволу (10 днів). Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. Витрати за п’ять років розраховано з урахуванням того, що термін дії Дозволу – 5 років. ** Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році за даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/). Альтернатива 3 - прийняття законопроекту.  № з/п Витрати За перший рік За п’ять років 1    Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - - 2    Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень - - 3    Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 890,00* Орієнтовно 20 годин працівник суб’єкта господарювання буде витрачати на підготовку відповідних матеріалів 890,00*  4    Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - - 5    Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення 89,00* Орієнтовно 2 год. необхідно для подання 89,00*  



 8 незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень Декларації  6    Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень 50,00 50,00 7    Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень - - 8    Інше (уточнити), гривень - - 9    РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень 1029,00 1029,00 10    Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 15251** 15251** 11    Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 15693279,00 15693279,00 * Середня заробітна плата по регіонах за місяць у 2018 році (станом на лютий 2018 року) за даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/) складає 7828 грн. (22 робочі дні), - заробітна плата за 1 день (8 годин) складає 356 грн. або 44,5 грн. за 1 годину в день. Витрати за п’ять років розраховано з урахуванням того, що термін дії Декларації Законопроектом не визначений, тобто необмежений. Витрати на оборотні активи зазначено з урахуванням подання Декларації в електронному вигляді. ** Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2016 році за даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/).  ТЕСТ  малого підприємництва (М-Тест) 1. Консультації з представниками малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником відповідно до пункту 5 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р у період з 11 жовтня 2015 р. по 11 квітня 2018 р. Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис) 1. Запити 5 Спеціальні установи СФД згодні з необхідністю розроблення 



 9 проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» та перехід на декларативний принцип провадження господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду  2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (малі): кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 291118 (одиниць); питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95 (відсотків).  3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання грн. Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за  п’ять років Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула:  кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці відповідає данним наведеним у таблиці витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (грн.) 1823004,00 - 1823004,00 
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула:  прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва 

- - - 
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула:  оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту 486800,00 - 2434000,00 



 10 малого підприємництва 4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула:  оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва 
182300,40 - 911502,00 

5 Інші процедури (навчання персоналу) 4000,00 - 20000,00 6 Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 2496104,4 Х 5188506,00 7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 291118 - 291118 8 Сумарно, гривень  Формула:  відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) 726660920719,2 Х 439724274668813544,00 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:  витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм Отримання  первинної інформації про вимоги регулювання буде  здійснюватись на безоплатній основі на веб-сайті Укрдержархіву. Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок – 0,5 годин. Середня заробітна плата по регіонах за місяць у 2018 році (станом на лютий 2018 року) за даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/) складає 7828 грн. (22 робочі дні), - заробітна плата за 1 день (8 годин) складає 356 грн. або 44,5 грн. за 1 годину в день. Оціночна кількість форм – 2. 0,5*44,5*2=44,5  10 Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур 
Вимоги у Законопроекті відсутні.  

11 Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка 
Дія регуляторного акта не вимагає процедури офіційного звітування 



 11 витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік 12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок  Формула:  витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік  20 годин один раз на два роки 20*44,5*1=890  -  1780  13 Інші процедури (уточнити) -  -  -  14 Разом, гривень Формула:  (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 934,5 Х 1824,5  15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 291118 - 291118 16 Сумарно, гривень  Формула:  відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15) 272049771 - 531144791 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва при дії законопроекту відсутні Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).   4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання Порядко-вий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років 1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 726660920719,20 439724274668813544,00 2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 272049771,00 531144791,00 3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 726932970490,20 439724275199958000,00 4 Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва - - 5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 726932970490,20 439724275199958000,00 5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання Законопроект знімає адміністративне навантаження, тому корегуючи (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не розроблялися. 



 12  IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей  Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей. Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 1 - цілі прийняття законопроекту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати); 2 - цілі прийняття законопроекту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 3 - цілі прийняття законопроекту, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 4 - цілі прийняття законопроекту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала Альтернатива 1: залишення без змін існуючих регуляторних актів 1    Проблема продовжить існувати Альтернатива 2: саморегуляція 1    Спрощує процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду, але виникають ризики щодо якості виготовлення документів страхового фонду та можливості їх дострокового зберігання, що може вплинути на надійне та якісне забезпечення користувачів документами страхового фонду в результаті чого завдати шкоди державі. Альтернатива 3: Внесення змін до існуючих регуляторних актів  (прийняття цього регуляторного акта) 4    Зазначений спосіб не порушує вимог Законодавства України, повністю відповідає вимогам сучасності, є найбільш доцільним та дасть змогу врегулювати питання застосування декларативного принципу провадження господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду, що сприятиме спрощенню процедури провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду     Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей   



 13 Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок), грн. Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу Альтернатива 3: Внесення змін до існуючих регуляторних актів  (прийняття цього регуляторного акта)    Прийняття акта   забезпечить досягнення встановлених цілей та допоможе спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду  
15693279,00    Цей спосіб забезпечить досягнення встановлених цілей, допоможе спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду, при цьому забезпечується надійне функціонування державної системи страхового фонду документації  Альтернатива 2: саморегуляція    Саморегуляція допоможе спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду. 83422970,00    Саморегуляція допоможе спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду, але виникають ризики щодо якості виготовлення документів страхового фонду та можливості їх дострокового зберігання, що може вплинути на надійне та якісне забезпечення користувачів документами страхового фонду в результаті завдати шкоди державі Альтернатива 1: залишення без змін існуючих регуляторних актів    Відсутні. Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою чинного регулювання (Закон України «Про страховий фонд документації України»), оскільки чинний регуляторний акт визначає, що виготовлення документів страхового фонду здійснюється за наявності відповідного дозволу. 
83422970,00    Залишення ситуації без змін, яка існує на сьогодні, є недоцільним, оскільки, у першу чергу, виникає необхідність додаткових бюджетних витрат, а також залишаються бюрократичні процедури щодо отримання дозволу на виготовлення документів страхового фонду    Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта Альтернатива 1: залишення без змін існуючих регуляторних актів    Неприйнятна, оскільки зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою чинного регулювання (Закон України «Про страховий фонд документації України»), оскільки чинний регуляторний акт визначає, що виготовлення документів страхового фонду здійснюється за    Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується 



 14 наявності відповідного дозволу. Альтернатива 2: саморегуляція    Неприйнятна, оскільки виникають ризики щодо якості виготовлення документів страхового фонду та можливості їх дострокового зберігання, що може вплинути на надійне та якісне забезпечення документами страхового фонду поставлення на виробництво, експлуатацію та ремонт продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення, проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період. Такий спосіб не забезпечить врегулювання зазначеного питання та може завдати шкоди державі. 
   Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується 

Альтернатива 3: Внесення змін до існуючих регуляторних актів  (прийняття Законопроекту)    Забезпечить повною мірою поставлені цілі: та допоможе спростити процедуру провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду    Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми  Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України «Про страховий фонд документації України» та Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Законопроектом:  встановлюється на законодавчому рівні декларативний принцип провадження господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду; спрощується процедура провадження господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду; скасовується необхідність отримання суб’єктом господарювання дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом. Таким чином, дія цього Законопроекту сприятиме спрощенню процедури провадження суб’єктами господарювання діяльності з виготовлення документів страхового фонду.  VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 



 15  Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади додаткових витрат з державного бюджету не потрібно. Витрати юридичних осіб, на яких розповсюджується дія регуляторного акта, зменшаться. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.   VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта  Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі, що дасть змогу повною мірою вирішити проблемні питання.  Зміна терміну дії акта можлива у разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на вимогах яких розроблено та базується проект регуляторного акта.  Термін набрання чинності – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.  VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта  Прогнозні значення показників результативності Законопроекту будуть встановлюватися після набрання чинності актом. Основними показниками результативності регуляторного акта є: 1. Зменшення витрат суб’єктів господарювання для організації виконання робіт з виготовлення документів СФД.  2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, - 306369. 3. Встановлюється порядок провадження суб’єктом господарювання господарської діяльності з виготовлення документів страхового фонду на підставі поданої Декларації. 4. Виключається необхідність отримання суб’єктом господарювання Дозволу для виготовлення документів страхового фонду. 5. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, - прямих надходжень до державного бюджету не передбачається. 6. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.   ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта  Уповноваженим органом виконавчої влади здійснюватимуться базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», шляхом аналізу 



 16 статистичних та звітних даних за такими основними показниками як: кількість порушень вимог законодавства у сфері страхового фонду документації. Базове відстеження результативності Законопроекту буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору від фізичних та юридичних осіб пропозицій і зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, за результатами якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін. Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження. Метод проведення відстеження результативності - статистичний. Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, - статистичні. Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання, які надійшли до Укрдержархіву.     Голова  Державної архівної служби  Т.І. Баранова  «___» _____________ 2018 р.  


