
ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 

реалізації проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України  

від 29 листопада 2013  року  № 2541/5 

 1. Суть проекту акта 

На цей час діє 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), яке підлягає перегляду відповідно 

до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Проєктом акта врегульовується 

механізм 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), а також організаційні питання, пов’язані із забезпеченням здійснення зазначених функцій посадовими особами Укрдержархіву, 

уповноважених на здійснення заходів контролю за додержанням вимог законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду 

документації України (далі - посадові особи органу контролю) 

 2. Прогноз вливів на заінтересованих сторін 

Заінтересована сторона Ключовий 

інтерес 

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на 

ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної 

динаміки змін основних показників (у числовому 

або якісному вимірі) 

Пояснення (чому 

саме реалізація акта 

призведе до 

очікуваного впливу) 

короткостроковий вплив 

(до року) 

середньостроковий 

вплив (більше року) 

Посадові особи органу 

контролю (державні 

службовці) 

 (5 осіб) 

Реалізація посадовими особами 

органу контролю своїх повноважень 

щодо здійснення контролю за 

додержанням вимог законодавства 

у сфері формування та ведення 

страхового фонду документації 

України органами влади, які є 

суб’єктами державної системи 

страхового фонду документації. 

Позитивний 

Дозволить здійснювати 

заходи контролю (20 

органів влади планувалось 

перевірити у 2020 році) 

посадовими особами 

органу контролю; 

 

Позитивний 

Дозволить здійснювати 

заходи контролю(782 

органи влади)  

посадовими особами 

органу контролю; 

 

Реалізація акта 

дозволить 

здійснювати заходи 

контролю 

(перевірки) 

посадовими 

особами органу 

контролю органів 

влади та виявляти і 

запобігати 

виникненню 

порушень вимог 

законодавства у 

сфері формування 

та ведення 

страхового фонду 

документації 

України. 

Державні  та муніципальні 

службовці, представники 

ЦОВВ та муніципальних 

служб, які відповідають у 

виконавчих органах влади за 

сферу страхового фонду 

документації. (782 органи 

влади * 3 (середня кількість 

осіб)=2346) 

Об’єктивність, прозорість та 

неупередженість здійснення заходів 

контролю у сфері формування та 

ведення страхового фонду 

документації; 

Позитивний 

Дозволить затвердити 

порядок проведення 

заходів контролю (20 

органів влади планувалось 

перевірити у 2020 році), 

уніфіковану форму акта 

перевірки та вичерпний 

перелік питань які 

підлягають перевірці. 

Позитивний 

Дозволить затвердити 

порядок проведення 

заходів контролю (782 

органи влади), 

уніфіковану форму акта 

перевірки та вичерпний 

перелік питань які 

підлягають перевірці. 

 


