
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації»  Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта Закон України «Про страховий фонд документації України» Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації ... Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, відповідно до покладених на нього завдань: … здійснює регулятивні та дозвільно-реєстраційніфункції стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації України; …  
Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації ... Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації, відповідно до покладених на нього завдань: … здійснює регулятивні та реєстраційні функції стосовно юридичних осіб у сфері створення страхового фонду документації України; … 



2  Стаття 9. Спеціальні установи страхового фонду 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 і здійснюватися за наявності відповідного дозволу. … 
Стаття 9. Спеціальні установи страхового фонду документації України Спеціальні установи страхового фонду документації України здійснюють виготовлення документів страхового фонду за умови подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері страхового фонду документації, виконують у межах своїх повноважень завдання і функції, які пов’язані з формуванням, веденням та використанням страхового фонду документації. …       Відсутня 

Стаття 111. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері страхового фонду документації Початок роботи з 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). Форма декларації та порядок повідомлення відповідного дозвільного органу або адміністратора, яким є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації (далі – дозвільний орган або адміністратор), про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам 



3  законодавства у сфері страхового фонду документації та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань затверджуються Кабінетом Міністрів України. Суб’єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо виготовлення документів страхового фонду з дня реєстрації декларації дозвільним органом або адміністратором. Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства тягне відповідальність відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 21. Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України: … затверджує положення та приймає нормативно-правові акти, які визначають і регламентують формування, ведення та використання страхового фонду документації України, галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації; … 
Стаття 21. Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України: … затверджує положення та приймає нормативно-правові акти, які визначають і регламентують формування, ведення та використання страхового фонду документації України, галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації, а також форму декларації та порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері страхового фонду документації; … 



4  Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» Додаток до Закону України від 19 травня 2011 року № 3392-VI Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності    Назва документу дозвільного характеру Законодавчий акт України   Назва документу дозвільного характеру Законодавчий акт України  …   …   14. Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом 
Закон України «Про страховий фонд документації України»  Виключається  
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