Аналіз регуляторного впливу
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються
під час діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів»
І. Визначення проблеми
Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний
фонд та архівні установи» під час проведення експертизи цінності документів
експертні комісії керуються типовими та галузевими переліками видів
документів з нормативно встановленими строками їх зберігання,
затвердженими відповідно до законодавства.
Діючий Перелік типових документів, що створюються під час діяльності
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ,
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів,
затверджений наказом Міністерства юстиції від 12 квітня 2012 року № 578/5,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (із
змінами), встановлює строки зберігання типових документів, що створюються
під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських
функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого
самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями (далі організація) незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і
масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється
в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
Натомість, прийняття Змін до Переліку типових документів, що
створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
строків зберігання документів, забезпечить приведення у відповідність до
чинного законодавства найменувань видів документів і строків їх зберігання.
Запропоновані зміни спрямовані насамперед на забезпечення збереженості
документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій.
Основні групи, на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання,
у тому числі суб’єкти малого підприємництва (без мікропідприємств)

Так

Ні
–

+
+
+

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття акта, не
може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.
У сучасному законодавстві відсутні регуляторні акти, які б вирішували
зазначену проблему.
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ІІ. Цілі державного регулювання
Прийняття проекту наказу дасть змогу забезпечити збереженість
документів, покращить роботу комісій з проведення експертизи цінності
документів, унеможливить вилучення для знищення документів раніше
встановлених строків зберігання.
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
Альтернатива 1:
залишення без змін
існуючого акта
Альтернатива 2:
прийняття проекту
акта

Опис альтернативи
Зазначений спосіб є неприйнятним та не враховує зміни до законодавства. Це не
забезпечить досягнення поставленої цілі регулювання.
Зазначений спосіб вирішення проблеми дозволить забезпечити збереженість
документів, покращить роботу комісій з проведення експертизи цінності документів,
унеможливить вилучення для знищення документів раніше встановлених строків
зберігання, поліпшить роботу служб діловодства установ
під час укладання
номенклатур справ.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернатив
Вигоди
Альтернатива 1:
Відсутні, оскільки існуючі законодавчі та нормативно-правові
залишення без акти не надають можливості досягти поставлені цілі.
змін існуючого
акта
Альтернатива 2:
Висока, оскільки прийняття проекту акта дасть можливість
прийняття
врегулювати питання строків зберігання документів у відповідність
проекту акта
до чинного законодавства, дозволить забезпечити збереженість
документів і унеможливить вилучення для знищення документів
раніше встановлених строків зберігання, поліпшить роботу служб
діловодства установ
під час укладання номенклатур справ.
документів раніше встановлених строків зберігання.

Витрати
Відсутні

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернатив
Вигоди
Альтернатива 1:
Відсутні, оскільки існуючі законодавчі та нормативно-правові
залишення без акти не надають можливості досягти поставлені цілі.
змін існуючого
акта
Альтернатива 2:
Висока, оскільки прийняття проекту акта дасть можливість
прийняття
забезпечити збереженість документів, покращить роботу комісій з
проекту акта
проведення експертизи цінності документів, унеможливить
вилучення для знищення документів раніше встановлених строків
зберігання, поліпшить роботу служб діловодства установ під час
укладання номенклатур справ.

Витрати
Відсутні

Відсутні

3
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію
регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

Великі
-

Середні
-

Малі
-

Мікро
-

Разом
-

-

-

-

-

-

Вид альтернатив
Вигоди
Альтернатива 1:
Відсутні, оскільки існуючі законодавчі та нормативно-правові акти не
залишення без надають можливості досягти поставлені цілі
змін існуючого
акта
Альтернатива 2:
Висока, оскільки прийняття проекту акта дасть можливість
прийняття
забезпечити збереженість документів, покращить роботу комісій з
проекту акта
проведення експертизи цінності документів, унеможливить вилучення
для знищення документів раніше встановлених строків зберігання,
поліпшить роботу служб діловодства установ під час укладання
номенклатур справ.

Витрати
Відсутні

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,
гривень
Відсутні

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”)
Альтернатива 2 - 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”)

Відсутні

Відсутні

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 проекту наказу, які не можуть бути досягнуті
(проблема продовжує існувати);
2 - цілі прийняття проекту наказу, які можуть бути досягнуті частково
(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми
залишаться невирішеними);
3 - цілі прийняття проекту наказу, які можуть бути досягнуті майже
повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);
4 - цілі прийняття проекту наказу, які можуть бути досягнуті повною
мірою (проблема більше існувати не буде).
Рейтинг результативності Бал результативності
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
(досягнення цілей під час (за чотирибальною
вирішення проблеми)
системою оцінки)
Альтернатива 1:
1
Проблема продовжить існувати
залишення без змін
існуючого акта
Альтернатива 2:
4
Зазначений спосіб не порушує вимог нормативно-правових
прийняття проекту акта
актів, повністю відповідає вимогам сучасності, є найбільш
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доцільним та дасть змогу врегулювати визначені проблемні
питання.
Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення
поставлених цілей.
Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок), грн.

Обґрунтування відповідного
місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1: У разі прийняття акта
прийняття
реалізується
можливість
проекту акта врегулювати
проблемні
питання, а саме буде
забезпечено збереженість
документів та створення
належних
умов
для
користування
ними,
і
унеможливлення
погіршення
фізичного
стану
документів
Національного архівного
фонду, що є власністю
держави.

У суб’єктів господарювання
Цей
спосіб
повністю
витрати,
пов’язані
із відповідає
вимогам
запровадженням
наведеного нормативно-правових актів.
проекту наказу відсутні.
У громадян витрати відсутні.
У Державному та місцевих
бюджетах
витрати
не
зміняться.

Альтернатива 2: Вигоди цього способу
залишення без відсутні,
оскільки
цей
змін існуючого механізм
не
буде
акта
відповідати
умовам
забезпечення збереженості
документів

У
суб’єктів
господарювання
витрати, пов’язані із
запровадженням наведеного
проекту наказу

Залишення ситуації без змін,
яка існує на сьогодні, є
неможливим, оскільки, діюча
законодавча база не вирішує
поставлені проблемні питання.

У громадян витрати відсутні.
У Державному та місцевих
бюджетах
витрати
не
зміняться.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від альтернативи

Альтернатива 1:
Неприйнятна,
зважаючи
на
необхідності
залишення без змін врегулювання питання забезпечення збереженості
існуючого акта
документів та створення належних умов для
користування ними, і унеможливлення погіршення
фізичного стану документів Національного архівного
фонду, що є власністю держави.
Альтернатива 2: Забезпечить повною мірою виконання поставлених
прийняття проекту цілей.
акта

Оцінка ризику зовнішніх чинників
на дію запропонованого
регуляторного акта
Вплив зовнішніх факторів на дію
регуляторного акта не очікується

Вплив зовнішніх факторів на дію
регуляторного акта не очікується

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Основним завданням проекту наказу є реалізація основних вимог
законодавчих актів і строків їх зберігання.
Проект наказу реалізує положення статті 6 Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи», з урахуванням
міжнародного досвіду роботи архівних установ, а також забезпечить
збереженість архівних документів та створить належні умов для користування
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ними, і унеможливить погіршення фізичного стану документів Національного
архівного фонду, що є власністю держави.
Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити
інформування громадськості про встановлені ним положення шляхом
оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.
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
Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів
виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування здійснюється згідно з
додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта:
БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання
для Державної архівної служби України
Процедура регулювання
Планові
Вартість часу
Оцінка
кількості
суб’єктів господарювання з витрати часу співробітника
на процедуру органу державної процедур за
високим, середнім та
влади
рік, що
незначним ступенями ризиків
(розрахунок на одного типового
відповідної
припадають на
суб’єкта господарювання)
категорії
одного
(заробітна плата)
суб’єкта

Оцінка
Витрати
кількості
адміністрування
суб’єктів, що
регулювання
підпадають під (за рік), гривень
дію процедури
регулювання

1. Облік
суб’єкта
господарювання, що перебуває
у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний
контроль
за
суб’єктом господарювання, що
перебуває у сфері регулювання,
(виїзні)

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та
опрацювання одного окремого
акта про порушення вимог
регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого
рішення
щодо
порушення
вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого
рішення
суб’єктами
господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка
звітності
результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші

-

-

-

-

-

Разом за рік

-

-

-

-

-

Сумарно за п’ять років

-

-

-

-

-

за
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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 законодавчих актів України
вищої юридичної сили, на вимогах яких розроблено та базується проект
регуляторного акта.
Термін набрання чинності проекту наказу – з 01.01.2020.
VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта
будуть встановлюватися після набрання чинності актом.
Основними показниками результативності регуляторного акта є:
1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта
необмежена.
2. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов’язаних із дією акта, - прямих надходжень до державного
бюджету не передбачається.
3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян з
основних положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт
оприлюднено на офіційному веб-сайті Укрдержархіву.
4. Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта –
0 грн.
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
статистичних та звітних даних за такими основними показниками як: загальна
кількість об’єктів, які зареєстровані у Державному реєстрі; щорічна кількість
об’єктів, які зареєстровано в Державному реєстрі вперше або інформацію про
які оновлено.
Базове відстеження результативності проекту наказу 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.
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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 та/або фізичних осіб, які надійшли до Державної архівної
служби України.

В. о. Голови
Державної архівної служби України
«____» ____________ 2019 року

І. В. Бондарчук

