Звіт
про періодичне відстеження результативності наказу МНС України
від 07.11.2002 № 293 «Про затвердження Положення про порядок
надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за № 218/7539
1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ МНС України від 07.11.2002 № 293 «Про затвердження Положення
про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за № 218/7539 (далі – Наказ).
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Державна архівна служба України (структурний підрозділ - департамент
страхового фонду документації).
3. Цілі прийняття акта
Цілями прийняття Наказу є здійснення координації та контролю робіт
щодо формування страхового фонду документації України і встановлення
вимог щодо надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду
4. Строк виконання заходів з відстеження
з 01 січня 2016 року по 15 березня 2019 року.
5. Тип відстеження
Періодичне відстеження.
6. Метод одержання результатів відстеження
Статистичний.
7. Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відстежується
результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності Наказу здійснювалось шляхом аналізу
накопиченої інформації щодо видачі дозволів на виготовлення документів
страхового фонду за повни роки періоду відстеження.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Кількісні та якісні значення статистичних показників результативності:
Показники
відстеження

Надано Дозволів
Скарги щодо
неналежної якості
надання Дозволу

в т. ч. за роками
2016

2017

2018

Кількість Середній Кількість Середній Кількість Середній
(шт.)
термін
(шт.)
термін
(шт.)
термін
виконан
виконан
виконан
ня (днів)
ня (днів)
ня (днів)
3
5
3
7
-

Разом
наданих
дозволів
(шт.)
6
-

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь
досягнення визначених цілей
За період відстеження було надано шість дозволів. Середній фактичний
термін надання Дозволів: у 2016 році склав п’ять робочих днів, у 2018 році –
сім робочих днів. Всі дозволи були надані у термін, який не перевищує десять
робочих днів, відповідно до статті 41 Закону України «Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності». Положення, яке затверджене Наказом
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері страхового фонду
документації. При цьому проведене відстеження Положення показало, що на
теперішній час даний регуляторний акт не відповідає вимогам сучасного
законодавства, а саме вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».
Для приведення у відповідність здійснення регулятивних та дозвільнореєстраційних функції у сфері створення страхового фонду документації
України до сучасного законодавства, на виконання пункту 2 розпорядження
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 505-р «Про скасування деяких
актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» було
розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку надання та анулювання дозволу на виготовлення документів
страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і
технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту
інформації з обмеженим доступом» (далі – проект постанови). Проектом
постанови визначається порядок надання та анулювання дозволу на
виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів
оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати
вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
Крім того, у зв’язку з невеликою кількістю звернень, для оптимізації
дозвільної процедури надання Адміністративної послуги було прийняте
рішення запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького)
принципу провадження діяльності щодо виготовлення документів страхового
фонду.
На виконання абзацу третього пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 23.08.2016 № 615-р «Про затвердження плану заходів
щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили
чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», у проекті Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення
сфери застосування декларативного принципу» (далі – Закон) (реєстраційний
номер 4131-1), пунктом 8 передбачено внесення змін до Закону України «Про
страховий фонд документації України» щодо оптимізації дозвільних процедур
у сфері страхового фонду документації шляхом переведення їх на
декларативний принцип та підпунктом 1 пункту 18 дозвіл на виготовлення
документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення
інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного
захисту інформації з обмеженим доступом, (пункт 14) виключається із Переліку
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,

затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності».
Додатково Укрдержархівом підготовлено проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації
дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» (далі – Проект
Закону). Пунктом 1 Проекту Закону передбачено внесення змін до Закону
України «Про страховий фонд документації України» щодо оптимізації
дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації шляхом
переведення їх на декларативний принцип та пунктом 2 виключається (пункт
14) із Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
Після прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови або
Верховною Радою України одного із вищезазначених законопроектів даний
регуляторний акт підлягає скасуванню.
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