
Аналіз впливу регуляторного акта  
 
 

до проекту наказу Державного комітету архівів України та Фонду 
державного майна України „Про затвердження Змін до Методики грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженої наказом 
Державного комітету архівів України та Фонду державного майна України 

від 28.03.2005 № 34/683 ” 
 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати  
шляхом державного регулювання 

 
У зв’язку із внесенням змін до Закону України “Про Національний 

архівний фонд та архівні установи” згідно з Законом України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії 
незаконному обігу архівних документів” та прийняттям постанови Кабінету 
Міністрів України від 1 жовтня 2008 року № 870 “Про затвердження Змін до 
Порядку проведення грошової оцінки документів Національного архівного 
фонду”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13 грудня 2004 року 
№ 1649, виникла необхідність внесення відповідних змін до Методики 
грошової оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженої 
наказом Державного комітету архівів України та Фонду державного майна 
України від 28.03.2005 № 34/683. 

У зв’язку з цим та з метою проведення державної політики у сфері 
архівної справи і діловодства Державним комітетом архівів України розроблено 
проект наказу Державного комітету архівів України та Фонду державного 
майна України “Про затвердження Змін до наказу Державного комітету архівів 
України та Фонду державного майна України від 28.03.2005 № 34/683”. 
 

2. Визначення цілей державного регулювання 
 

Основною метою прийняття зазначеного наказу є приведення Методики 
грошової оцінки документів Національного архівного фонду у відповідність до 
діючого законодавства. 
 

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів 
досягнення зазначених цілей, аргументація щодо  

переваги обраного способу 
 

Існує два альтернативних способи досягнення цілей державного 
регулювання зазначеної діяльності у сфері архівної справи і діловодства. 

Перший спосіб, що не передбачає внесення змін до Методики грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду. Однак, цей спосіб є не 
прийнятним, оскільки приведе до того, що грошову оцінку документів 
Національного архівного фонду будуть і далі проводити державні наукові 
установи які, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 
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2008 року № 870 “Про внесення змін до Порядку проведення грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду”, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів від 13 грудня 2004 року № 1649, не мають на це 
права. Безконтрольна діяльність у даній сфері призводить до не якісної 
грошової оцінки документів Національного архівного фонду. 

Другий спосіб – це внесення змін до Методики грошової оцінки 
документів Національного архівного фонду що підвищить якість проведення 
грошової оцінки, тому що її будуть здійснювати експертно-перевірні комісії не 
всіх державних наукових установ, а лише експертно-перевірна комісія 
Національної академії наук України. 

Таким чином, другий спосіб – внесення змін до Методики Грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду – є єдиним прийнятним 
способом досягнення встановленої мети. 

 
4. Описання механізму і заходів, які пропонується 

застосувати для розв'язання проблеми 
 

Проектом пропонується внести зміни до тексту Методики грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду, завдяки яким право 
проведення грошової оцінки буде закріплено за експертно-перевірною комісією 
Національної академії наук. Зміни, одночасно, відредагують текст відповідно 
до змін, внесених до Закону України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи”. 

 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених  

цілей у разі прийняття регуляторного акта 
 

Метою державного регулювання процедури грошової оцінки документів 
НАФ є захист законних інтересів держави, юридичних і фізичних осіб –
 власників документів НАФ, недопущення зловживань у цій сфері суспільних 
відносин, а також забезпечення належного державного обліку та збереженості 
документів НАФ. 
 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта 
 

Очікуваний результат прийняття наказу – проведення більш об’єктивної 
грошової оцінки документів НАФ комісіями та суб’єктами оціночної 
діяльності – суб’єктами господарювання. Реалізація Закону не потребує 
додаткових матеріальних та інших витрат. 

У результаті впровадження наказу очікуються такі вигоди та витрати для 

об’єктів впливу: 

Об’єкт впливу Вигоди Витрати 

Держава Проведення більш Впровадження 
запропонованого наказу 
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об’єктивної грошової 
оцінки документів НАФ. 
Забезпечення державного 
регулювання процедури 
грошової оцінки документів 
НАФ, захист законних 
інтересів держави, 
юридичних і фізичних 
осіб – власників документів 
НАФ, недопущення 
зловживань у цій сфері 
суспільних відносин, а 
також забезпечення 
належного державного 
обліку та збереженості 
документів НАФ 

не потребує додаткових 
та інших витрат з 
Державного бюджету 
України 

 

В результаті прийняття регуляторного акта не очікується виникнення 
негативних факторів. 
 

7. Визначення показників результативності регуляторного акта 
 

Якісні показники: 
-поліпшення якості проведення грошової оцінки документів Національного 
архівного фонду; 
-забезпечення державного регулювання процедури грошової оцінки документів 
НАФ, захист законних інтересів держави запобігання порушенням і 
зловживанням у сфері забезпечення державного регулювання процедури 
грошової оцінки документів НАФ, захист законних інтересів держави, 
юридичних і фізичних осіб – власників документів НАФ. 
- 
 

8. Обґрунтування строку дії акта 
 

Строк дії акта починається з моменту опублікування і має діяти на 
постійній основі. 
 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта 

 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись 

шляхом аналізу відгуків щодо застосування методики грошової оцінки 
документів Національного архівного фонду. 

 
10. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись  

відстеження результативності дії акта 
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Базове відстеження результативності даного регуляторного 

акта буде проведене до дня набрання чинності цим регуляторним актом.  
З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне 

відстеження буде здійснене через рік з дня набрання ним чинності. 
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта. Строк виконання заходів 
з відстеження складатиме не більше 30 календарних днів.  

Після прийняття проекту акта відстеження його результативності буде 
здійснюватись Державним комітетом архівів України. 

 
Голова Державного комітету архівів України    О.П. Гінзбург 


