
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту наказу Міністерства юстиції України  

«Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від         

29 листопада 2013  року  № 2541/5» (далі – проєкт наказу) 

 

1. Резюме 

Метою прийняття проєкту наказу є забезпечення ефективної реалізації 

посадовими особами Укрдержархіву своїх повноважень, зокрема, щодо 

здійснення 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 (далі – органи влади), які є суб’єктами 

державної системи страхового фонду документації. 

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Відповідно до статей 6, 14 Закону України «Про страховий фонд  

документації України» та Положення про Державну архівну службу України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року 

№ 870, контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та 

ведення страхового фонду документації України суб’єктами державної системи 

страхового фонду документації покладено на центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації. 

За результатами аналізу практики застосування Закону України «Про 

страховий фонд документації України» та Положення про проведення 

інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.11.2013 № 2541/5 

(зареєстровано в Мін’юсті 02.12.2013 за № 2047/24579) потребують 

врегулювання питання визначення порядку здійснення контролю за 

додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового 

фонду документації України суб’єктами державної системи страхового фонду 

документації, а саме органами влади. 

 

3. Суть проекту акта 

Проєктом наказу врегульовується механізм здійснення контролю за 

додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового 

фонду документації України органами влади, а також організаційні питання, 

пов’язані із забезпеченням здійснення зазначених функцій посадовими особами 

Укрдержархіву, уповноважених на здійснення контролю за додержанням 

законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду 

документації України. 

Проєктом наказу пропонується: 
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здійснювати заходи контролю посадовими особами Укрдержархіву на 

принципах плановості й системності та гарантувати інтереси держави у сфері 

формування та ведення страхового фонду документації України; 

затвердити уніфіковану форму акта перевірки та вичерпний перелік 

питань які підлягають перевірці; 

виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у 

сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами 

влади. 

 

4. Вплив на бюджет 

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів України.  

 

5. Позиція заінтересованих сторін 

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

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

Проект наказу 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. 

 

Проект 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 виконувати повноваження та 

функції щодо здійснення заходів контролю посадовими особами 

Укрдержархіву на принципах плановості й системності та гарантувати інтереси 

держави у сфері формування та ведення страхового фонду документації 

України; виявляти та запобігати виникненню порушень вимог законодавства у 

сфері формування та ведення страхового фонду документації України органами 

влади. 

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

тим, що проект акта 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. 
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання та громадян 

не проводиться, у зв’язку з тим, що проєкт наказу не регулює відносини 

суб’єктів господарювання і громадян та на них не розповсюджується. 

Прогноз впливу до проєкту наказу додається. 

7. Позиція заінтересованих органів 

Проєкт наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою 

України, Міністерством оборони України, Державною службою з питань 

надзвичайних ситуацій України. 
 

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 на виконання ст.ст. 6, 14 Закону України «Про 

страховий фонд документації України» та Положення про Державну архівну 

службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 № 870. 

 

Начальник Відділу  

архівної справи                                                                             Віталій РУДЬ 

 

«_____» _______________ 2020 р.  
 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004

