
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту наказу Міністерства юстиції України  

«Про затвердження Порядку та правил внесення змін до документів 

галузевого страхового фонду документації» 

 

1. Мета 

         Метою проєкту наказу Міністерства юстиції України «Про  затвердження 

Порядку та правил внесення змін до документів галузевого страхового фонду 

документації» (далі – проєкт наказу) є належне виконання суб’єктами 

державної системи страхового фонду документації функцій із забезпечення 

стійкої системи управління щодо ведення галузевих страхових фондів 

документації (далі – СФД) та забезпечення відповідності документів галузевого 

СФД оригіналу діючої документації.  
 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проєкт наказу розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про 

страховий фонд документації України» та пункту 11 Положення про порядок 

формування, ведення та використання галузевого страхового фонду 

документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                       

від 13.03.2002 № 319, яким передбачено, що порядок та правила внесення змін 

до документів галузевого СФД визначаються нормативно-правовими актами 

Міністерства юстиції України. Однак, на цей час відповідні нормативно-правові 

акти відсутні. 

 

3. Основні положення проекту акта 

Проєктом наказу затверджуються порядок та правила дій суб’єктів 

державної системи страхового фонду документації з внесення змін до 

документів галузевого страхового фонду документації, організація проведення 

перевірки відповідності документів галузевого СФД діючої документації, 

періодичність проведення постачальниками документів перевірок відповідності 

документів галузевого СФД оригіналам діючої документації.  

 

4. Правові аспекти 
У цій сфері суспільних відносин діють: Конституція України, Закон 

України «Про страховий фонд документації України», постанова Кабінету 

Міністрів України від 13.03.2002 № 319 «Про затвердження Положення про 

порядок формування, ведення та використання галузевого страхового фонду 

документації», постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 870 

«Про затвердження Положення про Державну архівну службу України». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

  Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів України.  
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6. Позиція заінтересованих сторін 

  Проєкт наказу не потребує проведення консультацій з громадськістю. 

Проєкт наказу 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, 

Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю, Урядовим 

уповноваженим з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнськими громадськими 

організаціями осіб з інвалідністю, їх спілками та Уповноваженим із захисту 

державної мови. 

Проєкт наказу не потребує погодження Науковим комітетом Національної 

ради з питань розвитку науки і технологій. 

 

7. Оцінка відповідності 

У проєкті наказу 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 вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

створюють підстави для дискримінації. 

Проєкт наказу не потребує проведення антикорупційної експертизи.  

 

8. Прогноз результатів 

Очікуваним результатом реалізації проєкту наказу є належне виконання 

суб’єктами державної системи страхового фонду документації функції з 

забезпечення стійкої системи управління щодо ведення галузевих страхових 

фондів документації.  

Проєкт наказу за предметом правового регулювання не матиме впливу на 

ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів громадян; 

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. 

 

 

Міністр                                                                                 Денис МАЛЮСЬКА 

___ ____________ 2021 р.  


