
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту наказу Міністерства юстиції України 

«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства 
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення 
від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 серпня 2007 року № 561»  

 
 1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом 
державного регулювання  

Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи            
від 17 серпня 2007 року № 561, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 31 серпня 2007 року за № 1000/14267, було затверджено Інструкцію 
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в державній 
системі страхового фонду документації (далі – Інструкція). Статтями 18825, 
255, Кодексу України про адміністративні правопорушення до переліку 
органів контролю було віднесено Державну технічну інспекцію Державного 
департаменту страхового фонду документації. 

Інструкція визначала вимоги до оформлення адміністративних 
матеріалів при невиконанні вимог (приписів) посадових осіб вказаної 
Інспекції, установлених законодавством. 

Разом з тим статтями 6, 14 Закону України «Про страховий фонд 
документації України» із змінами, внесеними Законом України № 5461 від 16 
жовтня 2012 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури 
України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 
спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також 
Державного космічного агентства України» і відповідно статтями 18825, 255 
Кодексу України про адміністративні правопорушення органом контролю 
замість Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового 
фонду документації визначено центральний орган виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації (далі – 
Укрдержархів). 

Враховуючи наведене, на сьогодні Інструкція не відповідає чинному 
законодавству України. 

З огляду на вищезазначене, виникла необхідність у підготовці проекту 
наказу Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у 
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 
17 серпня 2007 року № 561». 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта 
Регуляторний акт розроблено відповідно до Указів Президента України 

від 24.12.2012 № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних 
органів виконавчої влади», від 06.04.2011 № 395 «Про затвердження 
Положення про Міністерство юстиції України», від 16.01.2013 № 20/2013 
«Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій».  

 
 3. Визначення цілі державного регулювання 

Ціллю державного регулювання є приведення нормативно-правової 
бази Укрдержархіву до вимог чинного законодавства, яке регулює питання 
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оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в 
державній системі страхового фонду документації та принципів державної 
регуляторної політики. 

 
4. Визначення альтернативних засобів досягнення зазначених 

цілей  
Альтернативних засобів досягнення зазначених цілей не існує, оскільки 

лише прийняття зазначеного проекту регуляторного акта дозволить привести 
нормативно-правову базу у відповідність до вимог діючого законодавства 
України. 

 
5. Аргументування переваги обраного засобу досягнення 

зазначених цілей 
Прийняття проекту регуляторного акта дозволить забезпечити 

приведення нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства, які 
регулюють питання оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення в державній системі страхового фонду документації. 

 
6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання 

визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта 
Способом досягнення цілі державного регулювання є визнання таким, 

що втратив чинність, наказу Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи від 17 серпня 2007 року № 561, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 31 серпня 2007 року за № 1000/14267, шляхом видання 
відповідного наказу.  
 

7. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття регуляторного акта 

Прийняття проекту регуляторного акта дозволить забезпечити 
приведення нормативно-правових актів до вимог чинного законодавства, які 
регулюють питання оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення в державній системі страхового фонду документації. 

Вплив зовнішніх факторів на дію акта не передбачається. 
Впровадження вимог цього регуляторного акта не потребує додаткових 

витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень 
відповідних державних органів. 

 
8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта 
У разі прийняття зазначеного проекту регуляторного акта буде 

забезпечено  приведення нормативно-правової бази Укрдержархіву до вимог 
чинного законодавства, яке регулює питання оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду 
документації та принципів державної регуляторної політики. 

 

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного 
акта 

Ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта немає. 
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10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта 

  Обмежень строку дії регуляторного акта немає.  
  Термін чинності регуляторного акта - відповідно до законодавства 

після його державної реєстрації. 
 
11. Визначення показників результативності регуляторного акта 
Основними показниками результативності регуляторного акта є такі: 
- виконання вимог діючого законодавства та принципів державної 

регуляторної політики; 
- додаткового фінансування із державного бюджету не потребує; 
- рівень поінформованості постачальників та користувачів 

документації, які формують і використовують страховий фонд документації, 
високий. Інформація з цих питань розміщується на Інтернет-сайті 
Укрдержархіву (www.arhives.gov.ua). 

 
12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності регуляторного акта 
Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта 

здійснюватиметься 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 проведено 
порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення 
неврегульованих чи проблемних питань через аналіз якісних і кількісних 
показників дії цього 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. 

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності 
акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, встановлених під 
час повторного обстеження. 

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта 
проводитиметься Укрдержархівом протягом усього терміну його дії шляхом: 

- аналізу інформації від перевірених Укрдержархівом суб’єктів 
державної системи страхового фонду; 

- аналізу звітів Державного департаменту страхового фонду 
документації про виконання галузевих та регіональних програм страхового 
фонду документації; 

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Укрдержархіву 
від суб’єктів державної системи страхового фонду документації. 

Результати відстеження будуть узагальнюватися та вноситися як 
пропозиції до плану робіт Укрдержархіву на відповідний рік.  

 

 
 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади                    О.В. Анохін 


