
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту наказу Міністерства юстиції України  

«Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за 

результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду 

документації» (далі – проєкт наказу) 

 

1. Резюме 

Метою прийняття проєкту наказу є затвердження уніфікованої форми 

акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення 

страхового фонду документації Державною архівною службою України (далі – 

Укрдержархів), відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342. 

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Розроблення та прийняття проєкту наказу обумовлено необхідністю 

затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 

проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

Укрдержархівом. Перелік питань уніфікованої форми акта містить лише 

визначені у нормативно-правовій базі питання та виключає суб’єктивне 

відношення під час час визначення результатів і містить лише відповіді «так», 

«ні» або «не розглядалося». 

Проєкт наказу відповідає цілям Стратегії реформування системи 

державного нагляду (контролю), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 18 грудня 2017 року № 1020-р, у частині переорієнтації державного 

нагляду (контролю) на запобігання порушенням вимог законодавства у сфері 

господарської діяльності. 

3. Суть проекту акта 

Проєктом наказу визначається порядок документального оформлення 

посадовими особами Укрдержархіву результатів проведення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері формування та 

ведення страхового фонду документації. 

Досягти поставленої мети пропонується шляхом прийняття вказаного 

проекту акта. 

 

4. Вплив на бюджет 

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів України.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-19#n18
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5. Позиція заінтересованих сторін 

Реалізація наказу не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) 

населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання. 

Проєкт акта не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку 

регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування. 

 

Проєкт наказу не стосується соціально-трудової сфери.  

 

Проєкт наказу не потребує погодження з Науковим комітетом 

Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.  

 

6. Прогноз впливу 

Прийняття проєкту наказу дозволить забезпечити виконання вимог 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності». 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян не проводиться, у зв’язку з 

тим, що проєкт наказу не регулює відносини громадян та на них не 

розповсюджується. 

Реалізація наказу не вплине на ринкове середовище, забезпечення прав та 

інтересів громадян, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, 

екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних 

відносин. 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 

За даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua/), 

наведеними у звіті «Кількість підприємств за видами економічної діяльності  з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році» під дію 

проекту Наказу підпадають (сфери: промисловість та будівництво): 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, які 

підпадають під дію регулювання, одиниць 

243 5731 - - 5974 

Питома вага групи у загальній кількості, 

відсотків 

4,0 96,0 - - 100 

 

7. Позиція заінтересованих органів 

Проект акта потребує погодження з Державною регуляторною службою 

України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 
 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/


8. Ризики та обмеження 

Проєкт наказу відповідає Конституції України, актам законодавства та 

чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері 

демократії, верховенства права та прав людини зокрема положенням  Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. 

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.  

 

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень.  

Проєкт наказу не потребує проведення антикорупційної експертизи.  

 

9. Підстава розроблення проекту акта 

Проєкт наказу розроблено відповідно до частини другої статті 5 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», доручення Прем’єр-міністра України від 21 червня 

2018 року № 25232/0/1-18 щодо приведення органами державного нагляду 

(контролю) власних нормативно-правових актів у відповідність з вимогами 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про 

затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також 

уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення 

планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами, 

внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 року 

№ 464) 

. 

Начальник Відділу архівної справи                                               Віталій РУДЬ 

  

«_____» _______________ 2020 р.  
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