
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства юстиції України 
«Про внесення Змін до Положення про проведення інспекційних 

перевірок у сфері страхового фонду документації України»

1. Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» У кр держархів повідомляє про 
оприлюднення з ЗО червня_2020 року з метою одержання зауважень і пропозицій від 
фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань на офіційному веб-порталі Укрдержархіву 
проекту наказу Міністерства юстиції України «Про внесення Змін до Положення про 
проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України» 
(далі -  проект Наказу).

Основною метою проекту Наказу є забезпечення ефективної реалізації 
посадовими особами Державної архівної служби України своїх повноважень, 
зокрема, щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері 
страхового фонду документації центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування (далі - органи влади), які є суб’єктами державної системи страхового 
фонду документації.

Виконання наведених вище завдань дозволить:
здійснювати заходи контролю посадовими особами Укрдержархіву на 

принципах плановості й системності та гарантувати інтереси держави у сфері 
страхового фонду документації;

затвердити уніфіковану форму акта перевірки та вичерпний перелік питань які 
підлягають перевірці;

виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у сфері 
страхового фонду документації органами влади.

2. Поштова адреса розробника проекту Наказу: вул. Солом’янська , 24, м. Київ, 
03110, Державна архівна служба.

Електронна адреса: http://www.archives.gov.ua
3. Спосіб оприлюднення проекту Наказу -  шляхом розміщення на офіційній 

сторінці Укрдержархіву в мережі Інтернет.
4. Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо 

проекту Наказу приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 
вул. Солом’янська ,24, м. Київ, 03110, Державна архівна служба 
(http://www.archives.gov.ua/) тел./факс (044)275-27-77, (057)712-44-05.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції 
щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу 
регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх 
об'єднаннями, крім розробника цього проекту, також і Державній регуляторній 
службі України: вул. Арсенальна, 9/11 м. Київ, 01011. Адреса електронної 
пошти: mail@dkrp.gov.ua.

5. Зауваження та пропозиції до проекту Наказу фізичні та юридичні особи 
можуть надавати поштою (електронною поштою).

Голова Державної 
архівної служби України
« Зо» 0 _ £ _ ____ 2020 року
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