
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про затвердження Положення про використання страхового фонду 

документації України»  

 
1. Мета 

Метою проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про використання страхового фонду документації України» (далі – 

проєкт постанови) є визначення порядку, регламентація та встановлення вимог 

до використання страхового фонду документації України (далі – СФД) в мирний 

час.  
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

На сьогодні до СФД закладено комплекти документації на понад 40,0 тис. 

об’єктів будівництва (промисловість, транспортна інфраструктура, системи 

життєзабезпечення, господарське будівництво тощо), виробів, об’єктів 

культурної спадщини тощо. Ці комплекти документації, у випадку втрати 

оригіналів документації, можуть бути відновлені на паперових, електронних або 

інших носіях для ефективного використання під час відбудови (реконструкції) 

зруйнованих (пошкоджених) об’єктів, поновлення виробництва промислової 

продукції тощо, що дозволить суттєво знизити витрати часу та коштів на 

повторне розроблення такої документації.  

У межах використання СФД за заявками відповідальних виконавців 

відбудови (реконструкції) об’єктів Укрдержархівом організовується 

виготовлення копій необхідної проєктної (робочої), технічної, технологічної та 

іншої документації на об’єкти та вироби і забезпечення ними користувачів. 

Процес забезпечення користувачів копіями документів страхового фонду 

регламентовано ДСТУ 33.401-2015 «СФД. Порядок забезпечення користувачів 

документами страхового фонду». 

Водночас відповідно до пункту 58 розділу І Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону 

України «Про стандартизацію»» державні стандарти України виключені з 

переліку нормативних документів, які згідно із частиною другою статті 10 

Закону України «Про страховий фонд документації України» регламентують 

порядок і правила формування, ведення та використання страхового фонду 

документації України. 

Разом з тим частиною другою статті 10 Закону України «Про страховий 

фонд документації України» визначено, що порядок і правила формування, 

ведення та використання страхового фонду документації України 

встановлюються положеннями, іншими нормативно-правовими актами.  

Згідно із абзацом четвертим частини першої статті 21 зазначеного Закону 

Кабінет Міністрів України затверджує положення та приймає нормативно-

правові акти, які визначають і регламентують формування, ведення та 

використання страхового фонду документації України. 
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3. Основні положення проєкту акта 

Проєктом постанови пропонується затвердити Положення про 

використання страхового фонду документації України, яким буде визначено 

порядок та регламентовано і встановлено вимоги до використання страхового 

фонду документації України в мирний час.  

Порядок використання СФД в умовах особливого періоду, з урахуванням 

вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та 

обмежень, пов’язаних із додержанням законодавства у сфері охорони державної 

таємниці, буде затверджено окремим нормативно-правовим актом. 
 

4. Правові аспекти 

У цій сфері суспільних відносин діють Закон України «Про страховий фонд 

документації України», постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015      

№ 870 «Про затвердження Положення про Державну архівну службу України». 
 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту постанови не потребує додаткового фінансування з 

державного чи місцевих бюджетів України.  

Діяльність спеціальних установ СФД, які виготовляють копії документів 

страхового фонду, забезпечується в межах видатків, передбачених за 

бюджетною програмою КПКВК 3609030 «Забезпечення діяльності архівних 

установ та установ страхового фонду документації». 

Виготовлення копій документів страхового фонду здійснюється за рахунок 

користувачів. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, 

прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, 

соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і 

застосування української мови як державної та не потребує погодження 

уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування, Спільним 

представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань 

профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом 

сторони роботодавців на національному рівні, Урядовим уповноваженим з прав 

осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими організаціями осіб з 

інвалідністю, їх спілками та Уповноваженим із захисту державної мови. 

Проєкт постанови не потребує погодження Науковим комітетом 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 
 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті постанови відсутні положення, що стосуються зобов’язань 

України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики 



3 
 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією, створюють підстави для дискримінації. 

Проєкт постанови не потребує проведення антикорупційної експертизи. 

 

8. Прогноз результатів 

Проєкт постанови за предметом правового регулювання не матиме впливу 

на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів 

господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи 

зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості 

населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я 

населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 

середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного 

повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, та інші 

суспільні відносини. 

Прийняття проєкту постанови сприятиме організації використання та 

забезпеченню користувачів документами страхового фонду шляхом виконання 

комплексу заходів щодо відтворення документів страхового фонду та 

подальшого їхнього застосування користувачами. 

 
 

Міністр  Денис МАЛЮСЬКА 


