
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту наказу Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Порядку користування документами 

Національного архівного фонду України, що належать державі, 

територіальним громадам» 

 

Метою проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 

Порядку користування документами Національного архівного фонду 

України, що належать державі, територіальним громадам» (далі – проект 

наказу) є регулювання основних вимог щодо оформлення осіб для 

користування документами НАФ у читальних залах або секторах 

користування документами, організації доступу до документів НАФ 

загального користування, що належать державі або територіальним 

громадам, видавання цих документів у тимчасове користування, роботи з 

цими документами та їх копіювання, прав та обов’язків користувачів та 

архівів. 

1. Підстава розроблення проекту акта 

Підставою для розроблення проекту наказу є виконання вимог статті 19 

Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», з 

урахуванням міжнародного досвіду роботи архівних установ. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект наказу розроблено відповідно до статті 19 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», з урахуванням 

міжнародного досвіду роботи архівних установ. 

Запропоновані зміни спрямовані насамперед на забезпечення 

збереженості архівних документів та створення належних умов для 

користування ними, унеможливлення погіршення фізичного стану 

документів Національного архівного фонду, що є власністю держави. 

 

3. Суть проекту акта 

Основним завданням проекту наказу є реалізація основних вимог щодо 

оформлення осіб для користування документами НАФ у читальних залах або 

секторах користування документами, організації доступу до документів НАФ 

загального користування, що належать державі або територіальним 

громадам, видавання цих документів у тимчасове користування, роботи з 

цими документами та їх копіювання, прав та обов’язків користувачів та 

архівів. 

4. Правові аспекти 

Нормативно-правова база у даній сфері ґрунтується на законах України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про захист 



персональних даних», «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про доступ до 

публічної інформації», Кримінальний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, Положенні про Державну архівну службу 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  

21 жовтня 2015 року № 870. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту наказу не потребує додаткового фінансування. 

6. Прогноз впливу 

Проект наказу за предметом правового регулювання матиме 

позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян і держави. 

 

7. 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 функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку. 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери. 

Проект наказу не потребує погодження з Науковим комітетом 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

8. Громадське обговорення 

Проект наказу потребує проведення консультацій із громадськістю. 

9. Позиція заінтересованих органів 

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною 

службою України. 

10. Запобігання дискримінації 

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.  

101. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

У проекті наказу відсутні положення, які порушують принцип 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

11. Запобігання корупції 

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень. 



Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної 
експертизи.

12. Прогноз результатів
Проект наказу реалізує положення статті 19 Закону України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи», з урахуванням 
міжнародного досвіду роботи архівних установ, а також забезпечить 
збереженість архівних документів та створить належні умов для 
користування ними, і унеможливить погіршення фізичного стану документів 
Національного архівного фонду, що є власністю держави.

Голова Державної архівної
служби України


