
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту наказу Міністерства юстиції України  

«Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 

Положення про організацію та порядок проведення заходів контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення 

страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 29 листопада 2013 року № 2541/5, зареєстроване  

в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2013 року за № 2047/24579 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2020 року  

№ 3448/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2020 року за № 976/35259) 

IV. Складання акта, припису та застосування заходів впливу 

… 

7. Голова комісії протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта 

(відмови від підписання) складає припис щодо усунення наступних 

порушень (порушення), виявлених під час інспекційної перевірки  

(далі – припис): 

… 

відсутність визначеної і затвердженої номенклатури виробів та 

продукції, переліків техногенно і екологічно небезпечних об’єктів та 

інших об’єктів, документація на які підлягає закладанню до галузевих 

страхових фондів документації; 

 

 

відсутність розробленої в установленому порядку програми 

створення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного 

та оборонного призначення; 

 

IV. Складання акта, припису та застосування заходів впливу 

… 

7. Голова комісії протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта (відмови 

від підписання) складає припис щодо усунення наступних порушень 

(порушення), виявлених під час інспекційної перевірки (далі – припис): 
 

… 

 

відсутність визначеної і затвердженої номенклатури виробів та продукції, 

переліків техногенно і екологічно небезпечних об’єктів та інших об’єктів, 

документація на які підлягає закладанню до галузевих та обласних  

(регіональних) страхових фондів документації; 

 

відсутність галузевої або обласної (регіональної) програми створення 

страхового фонду документації;  
 

відсутність розробленої в установленому порядку програми створення 

страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного 

призначення; 
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Додаток 1  

до Положення про організацію та порядок 

проведення заходів контролю  

за додержанням вимог законодавства  

у сфері формування та ведення страхового 

фонду документації України 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади, місцевими 

державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування 

(пункт 4 розділу II) 

 

АКТ ПЕРЕВІРКИ 

додержання вимог законодавства у сфері формування  

та ведення страхового фонду документації України  

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади,  

місцевими державними адміністраціями  

та органами місцевого самоврядування 

… 

 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу контролю 

ІІ. Питання щодо перевірки міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади: 

… 

ІІ. Питання щодо перевірки міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади: 

… 
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3 Планування, 

координація, 

забезпечення 

виконання робіт з 

формування, ведення 

та використання  

галузевого страхового 

фонду документації 

відповідно до 

затвердженої 

програми проводиться 

 

     Стаття 22 

ЗУ № 2

332-ІІІ 

 Відсутній       

3 Планування, 

координація, 

забезпечення 

виконання робіт з 

формування, 

ведення та 

використання 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

відповідно до 

затвердженої 

програми 

проводиться 

 

     Стаття 22 

ЗУ № 23

32-ІІІ 

4 Затверджені 

доповнення (зміни) до 

галузевих програм 

створення страхового 

фонду документації на 

підставі узагальнених 

пропозицій 

Укрдержархіву щодо 

внесення змін до 

галузевих програм 

створення страхового 

фонду документації  

у наявності 

     Пункт 5 

розділу III 

Порядку 

№ 1850/5 
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4 Фінансування галузевого 

страхового фонду 

документації відповідно 

до затвердженої програми 

забезпечено 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Статті 22, 

24 ЗУ 

№ 2332-ІІІ 

5 Вимоги щодо надання 

Мін’юсту інформації 

про обсяги фінансування 

робіт з формування, 

ведення та використання 

галузевого страхового 

фонду документації 

виконано 

 

 

 

 

          Пункт 19 

Положенн

я № 319 

  

 

Відсутній 

 

 

 

 

      

5 Фінансування 

галузевого страхового 

фонду документації 

відповідно 

до затвердженої 

програми забезпечено 

     Статті 22, 24 

ЗУ № 2332-

ІІІ 

6 Вимоги щодо надання 

Мін’юсту інформації 

про обсяги 

фінансування робіт 

з формування, ведення 

та використання 

галузевого страхового 

фонду документації 

виконано 

 

 

 

     Пункт 19 

Положення 

№ 319 

7 Витяги із 

затверджених 

доповнень (змін) 

до галузевих 

програм 

створення СФД 

постачальникам 

     Пункт 6 

розділу III 

Порядку 

№ 1850/5 
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6 Вимоги щодо надання 

інформації 

постачальникам 

документів про обсяги 

робіт з формування, 

ведення та використання 

галузевого фонду 

і асигнування 

на їх виконання виконано 

 

 

 

 

 

 

          Пункт 19 

Положенн

я № 319 

документів для 

планування та 

виконання робіт 

щодо внесення 

змін до 

документів 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

надано 

8 Вимоги щодо надання 

інформації 

постачальникам 

документів про обсяги 

робіт з формування, 

ведення 

та використання 

галузевого фонду 

і асигнування 

на їх виконання 

виконано 

 

 

 

 

          Пункт 19 

Положення 

№ 319 
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 Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

      

7 Роботи зі створення, 

формування і ведення 

страхового фонду 

документації 

на продукцію 

мобілізаційного 

та оборонного 

призначення організовано 

          Стаття 15 

ЗУ № 3543

-ХІI, 

наказ 

Мінеконом

розвитку 

від 

12.03.2019 

№ 19-дск 

9 Роботи в частині 

формування та 

ведення 

страхового фонду 

документації на 

озброєння, 

військову та 

спеціальну 

техніку, інше 

військове майно, 

об’єкти і споруди 

оборонного та 

спеціального 

призначення 

проводяться 

 

     Абзац 

четвертий 

пункту 24  

частини 

першої 

статті 1 

ЗУ № 808-

IX 

10 Роботи зі створення, 

формування і ведення 

страхового фонду 

документації 

на продукцію 

мобілізаційного 

та оборонного 

призначення 

організовано 

          Стаття 15 

ЗУ № 3543-

ХІI, 

наказ 

Мінеконом 

розвитку 

від 

12.03.2019 

№ 19-дск 
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8 Розроблена 

в установленому порядку 

програма створення 

страхового фонду 

документації 

на продукцію 

мобілізаційного 

та оборонного 

призначення у наявності 

 

          Стаття 15 

ЗУ № 3543

-ХІI 

 

11 Розроблена 

в установленому 

порядку програма 

створення страхового 

фонду документації 

на продукцію 

мобілізаційного 

та оборонного 

призначення 

у наявності 

 

          Стаття 15 

ЗУ № 3543-

ХІI 

 

IV. Питання щодо перевірки та органів місцевого самоврядування IV. Питання щодо перевірки органів місцевого самоврядування 

V. Питання щодо перевірки органів влади, які є виконавцями оборонного 

замовлення 

 

 

Виключити 

VI. Питання до органів влади сфери паливно-енергетичного комплексу V. Питання до органів влади сфери паливно-енергетичного 

комплексу 

VII Питання до органів влади сфери культури VI. Питання до органів влади сфери культури 

ПЕРЕЛІК* 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено  

перелік питань щодо проведення заходу контролю 

… 

 

4 Закон України «Про державне 

оборонне замовлення» 

від 03.03.1999 

№ 464-XIV 

 

… 

 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК* 

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено  

перелік питань щодо проведення заходу контролю 

… 

 

4 Закон України «Про оборонні 

закупівлі» 

від 17.07.2020 

№ 808-IX 

 

… 
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 Відсутній 

 

 

 

 

 

  

 

12 Наказ Мін’юсту «Про 

затвердження Порядку та 

правил внесення змін до 

документів галузевого 

страхового фонду 

документації» 

від  

26.05.2021  

№ 1850/5 

26.05.2021 

за № 698/ 

36320 

 

 

Уніфікована форма акта, складеного за результатами проведеного планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування та 

ведення страхового фонду документації, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2021 року  

№ 340/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 року за № 121/35743 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються 

на суб’єктів господарювання у сфері страхового фонду документації 

 

… 

7 Постачання 

документації 

для 

формування 

страхового 

фонду 

документації 

відповідно до 

затверджених 

галузевих 

програм 

створення 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Частина шоста 

статті 11, 

стаття 16 

ЗУ № 2332-ІІІ 

ПЕРЕЛІК 

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

 

Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які 

поширюються на суб’єктів господарювання у сфері страхового фонду 

документації 

… 

7 Постачання 

документації 

для формування 

страхового фонду 

документації 

відповідно до 

затверджених 

галузевих програм 

створення 

страхового фонду 

документації 

виконано 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Частина 

шоста 

статті 11, 

стаття 16 

ЗУ № 2332-

ІІІ; 

пункт 7 

розділу III 

Порядку 

№ 1850/5 
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страхового 

фонду 

документації 

виконано 

… 

 

10 Відповідність 

документів 

страхового 

фонду  

документації 

оригіналу 

діючої 

документації 

забезпечено 

 

 

 

 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Частина перша 

статті 12 

ЗУ № 2332-ІІІ; 

Пункт 11 

Положення 

№ 319; 

Пункт 15 

Положення № 320 

 

 Відсутній 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

… 
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Відповідність 

документів 

страхового фонду 

документації 

оригіналу діючої 

документації 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Частина 

перша 

статті 12 

ЗУ № 2332-

ІІІ; 

Пункт 11 

Положення 

№ 319; 

Пункт 15 

Положення 

№ 320; 

Порядок 

№ 1850/5 

11 Визначення 

відповідності 

документів 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

оригіналу 

(правднику) 

діючої 

документації 

проведено 
 

 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункти 3, 

5 

розділу II 

Порядку 

№ 1850/5 
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 Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      12 

 

 

 

Акти про 

визначення 

відповідності 

документів 

галузевого 

страхового фонду 

документації 

оригіналу 

(правднику) 

діючої 

документації 

затверджено та 

надано до 

спеціальної 

установи 

страхового фонду 

документації, яка 

виготовляла 

документи 

галузевого 

страхового фонду 

документації, або 

до 

Укрдержархіву 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункти 6, 

7 

розділу II 

Порядку 

№ 1850/5 
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 Відсутній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Відсутній  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

13 Акти погоджено з 

представництвом 

державного 

замовника у 

сфері оборони у 

випадку 

наявності його на 

підприємстві-

постачальнику 

документів згідно 

з вимогами 

статті 39 Закону 

України «Про 

оборонні 

закупівлі» 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункт 8 

розділу II 

Порядку 

№ 1850/5 

14 У визначений 

доповненням 

(зміною) до 

галузевої 

програми 

створення 

страхового фонду 

документації 

термін 

підготовлено та 

надано до 

спеціальної 

установи 

страхового фонду 

документації, яка 

виготовляла 

документи 

Високий 

Середній 

Незначний 

    Пункт 7 

розділу III 

Порядку 

№ 1850/5 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#n498
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11 Переведення 

документів 

страхового 

фонду 

документації на 

архівне 

зберігання або 

анулювання 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина перша 

статті 12 

ЗУ № 2332-ІІІ; 

пункт 13 

Положення  

№ 319; 

пункт 14 

Положення № 320 

 

галузевого СФД, 

комплект діючої 

документації на 

виріб 

(продукцію) або 

об’єкт 

15 Переведення 

документів 

страхового фонду 

документації на 

архівне зберігання 

або анулювання 

забезпечено 

Високий 

Середній 

Незначний 

        Частина 

перша 

статті 12 

ЗУ № 2332-

ІІІ; 

пункт 13 

Положення 

№ 319; 

пункт 14 

Положення 

№ 320 
 

 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових та нормативних актів, відповідно до яких 

складено перелік питань щодо проведення заходу державного 

нагляду (контролю) 

… 

 Відсутній 

 

 

 

 

 

  

7 ДСТУ 33.119:2018 «Страховий 

фонд документації. Мікрофільм. 

від 24 вересня 

2018 року  

 

 

ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових та нормативних актів, відповідно до 

яких складено перелік питань щодо проведення заходу 

державного нагляду (контролю) 

… 

7 Наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження 

Порядку та правил внесення 

змін до документів галузевого 

страхового фонду документації» 

(Порядок № 1850/5) 

від 26 травня 

2021 року 

№ 1850/5 

26 травня  

2021 року 

за № 698/36320 

8 ДСТУ 33.119:2018 «Страховий 

фонд документації. Мікрофільм. 

від 24 вересня 

2018 року  

7 



13 
 

Загальні технічні вимоги», 

прийняте наказом ДП «УкрНДНЦ» 

(ДСТУ 33.119:2018) 

№ 338 

8 СОУ 75.2-00010103-007:2007 

«Страховий фонд документації. 

Система управління якістю. 

Атестація виробничих приміщень, 

робочих місць та виконавців. 

Порядок проведення», прийнято 

право власності та надано чинності 

наказом Укрдержархіву 

(СОУ 75.2-00010103-007) 

від 28 квітня 

2012 року  

№ 82 

 

 

Загальні технічні вимоги», 

прийняте наказом ДП 

«УкрНДНЦ» (ДСТУ 33.119:2018) 

№ 338 

9 СОУ 75.2-00010103-007:2007 

«Страховий фонд документації. 

Система управління якістю. 

Атестація виробничих приміщень, 

робочих місць та виконавців. 

Порядок проведення», прийнято 

право власності та надано 

чинності наказом Укрдержархіву 

(СОУ 75.2-00010103-007) 

від 28 квітня 

2012 року 

№ 82 

8 

 

 

 

Міністр юстиції України                                         Денис МАЛЮСЬКА 


