
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту наказу Міністерства юстиції України  

«Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 

документів» 

1. Резюме 

Проєкт наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів» розроблено з метою 

уточнення видів і строків зберігання документів, приведення їх у відповідність 

до вимог законодавства. 

Під час розроблення Переліку враховано пропозиції, що надійшли від 

центральних органів виконавчої влади та державних архівів. 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону України під час проведення 

експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та 

галузевими переліками видів документів з нормативно встановленими 

строками їх зберігання, затвердженими відповідно до законодавства. 

Проте на сьогодні потребують уточнення строки зберігання документів  

та внесення нових видів документів у зв’язку зі змінами у законодавстві. 

Проєкт наказу є основним нормативним документом, що на сьогодні 

регулює питання строків зберігання однотипних управлінських документів та 

документів, що створюються в науково-технічній, виробничій діяльності. 

3. Суть проєкту акта 

Проєкт наказу передбачає розроблення нормативно-правового акта згідно 

з чинним законодавством України в частині назв видів документів та їхніх 

строків зберігання. 

4. Вплив на бюджет 

Реалізація проєкту наказу не потребує фінансування з державного чи 

місцевого бюджетів. 

5. Позиція заінтересованих сторін 

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю. 

Проєкт наказу не стосується сфери науково- та науково-технічної 

діяльності і не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з 

питань розвитку науки і технологій. 



' 
6. flporHo3 BITJIHBy

Iipoe rcr' r{aKa3y e peryJrflropHxM aKroM.

Peani:ar1ix npoeKTy Haxa3y 3a npeAMeroM rrpaBoBofo perynmBaHH,f, He

MsTHMr: ni4noni4Horo BnnHBy Ha pHHKoBe cepeAoBrarrle, saSeguer{eHHfl 3axr4c'Ty npaB
ra iH'r'epecin eyl'extis rocroAaproBaHHr, rpoMaA,flH i 4epNaBvr; po3BHTor< perioHie,
ttitrnnuleHlJfl rtw 3I{Hx(eHHrr cnpoMoxnocri TepuTopialrnnx fpoMa4; pHHor( npaqi,
pinerlr :aunsr:ocli r{aceJreHbrfl,; f'poMallcbKe :l4opon'x, rroKpauleFrH,q qr4 noriprrler{Ht
craHy 71opon'x HaceJIeIII fl a6o uoro oKpe Mr,rx lpyil; erco,rori rcl T'a r{aBKoJrr4rr-rHe

rIpHpo/JFIe cepei-Ionr4nIe,, o6cflr" rrpp{pol{rrT4X pecypcin, pinerit za6py lHeHr{rr
arrvroc$epFloro nonilpx, uollr,r, :reMeJrr), :oKpeMa :a6py;tr{eHr:rr{ y'rnopeHr4Mr4
eirxorauu, ilrlni cycrrilrui ni4Hocnrru.

7. flo:uuin :aiu'r'epecoBaHr{x oprauin

Ilpoexr llaKa3y nor:pe6yc irofo/{x{ei{Hrr s Miniclepc'rRoM po3B}n'Ky eKononrixu,
roprin:ri't;:a cirt'cr'Koro rocnoAapcrBa, MiHiclepcrBoM $irraHcin Vxpainz,
I IencifrI{HM $ou71orra Vxpalur,r, MiHicrepcrBoM coqiarnnoi norirnxr,r YrcpaiHra,

/-iepxarrnohl c.rryx6om Yr<painn 3 ilr4raHb reo4e:ii, Kaprorpa$ii ra KaAacrpy,
IvliuiclepcrBo po3BHrKy rpoMaLra repr4ropifr Ynpuiuu, MinicrepcrBoM Kynbrypvr ra
iHSopr,rar{ifiuoi nonirurn Vrcpainz, lepNaBHo}o ay4nropcbKoro cnyx6oro Yxp aiuu,
f{ep>xilnHoto crty>xdorc-l (lirraucoBor"o rtlonilopLrHr"y Vxpaiur.r, {ep>xaR}roK)
$icrarri,Iioro clyx6oro Vrpainu, Miuiclepc'rBoM ouliru inayrcr VrpaiHu,
Mir-ricr:epcrBoM rrr,rdlponol lpanc$opl,rallii Vxpaimn, l[epx<ar]Hoio peryJrri'fopHo]o
c:tyxrSoro Vrpaiuu.

8. Pu3r{Kpt la o6nle}KeHnrl

y ItpoeK-li rtarca:y ni21cy'rui rroiroll{errH.fl, rqo clocyrolbcrr ilpaB 'r:'a cno6o4,
rapaHToBaHI4x Kortneuuierc ilpo 3axner rrpari JrroAr,rHr4 i ocHoeonoJro)KFrrrx ceoSoA,
B[JIHBa]o'tb :na:a6egrter{eHH.s pinHrax npaB Ta Mo}Kirnnocrefi x<ir-lox i .ro.riouirin,

uic'rx'rr, pH3i4KpI Br{HHeHH.fl Kopyluifrnux npaRorropyrreHb ra rrpaBonopyuieHb,
IToR't3atlt{x 3 Kopyullielo, crBop}ororb nigcranu trrrfl ItucKpnvriHauii, clocytorbcrr
iurunx pusurcin la oSue)KeHb, .sxi Naoxyrb Br.rHHKHyrr,r niA .{ac peanisauii axra

Ilpoexr rlaKa3y He norpe6ye rpoBeAeHH.s rpoMaActr<oi aHTkrrucr<pranaiuauifinoi
eKcrreprvr3kt ra |poMaAcbKoi anruropynuifirroi eKcneprr^3:Z^.

9. flilc'raBa porpo6JreHr{fl rrpoeKly ar(r'a

I lpoe rl LIaKa3v po:lpoSJre r{o sirlroni/lHo llo c'rar-ri 6 --Saxouy VxpaTrrn <<l lpo
Hauioua.ntunn apxi snuk Sonl 'ra apxinni yclar-roBr4>> la ll:rauy po6orr,r /Jepxasuoi
apxieuol cry>x6ra Vrpairru na 2020 pix.

Fonona fiepxa snoi' apxinnoi
c"rryx6u Ympai"HH Asaro"nifi XPOMOB


