
Аналіз впливу регуляторного акта  
до проекту наказу Державного комітету архівів України „Про внесення 

зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання 
архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх 
обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду 
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними 

особами приватного права, затвердженого наказом Державного комітету 
архівів України від 30.07.2007 № 113” 

 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати  

шляхом державного регулювання 
 

Проект наказу „Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за 
дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх 
зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів 
Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними 
та/або юридичними особами приватного права, затвердженого наказом 
Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113” розроблено з 
метою усунення суперечностей між положеннями Закону України “Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності” та Порядком здійснення 
контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо 
умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів 
Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними 
та/або юридичними особами приватного права, затвердженим наказом 
Державного комітету архівів України від 30.07.2007 № 113, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 03.12.2007 за № 1331/14598. 
 

2. Визначення цілей державного регулювання 
 

Основною метою прийняття зазначеного наказу є приведення Порядку 
здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, 
вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до 
документів Національного архівного фонду архівними установами, 
заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права у 
відповідність до діючого законодавства. 
 

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів 
досягнення зазначених цілей, аргументація щодо  

переваги обраного способу 
 

Існує лише один спосіб досягнення цілей державного регулювання 
зазначеної діяльності у сфері архівної справи і діловодства, а саме – внесення 
зміни до Порядку здійснення контролю за дотриманням строків зберігання 
архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх 
обліку, а також доступу до документів Національного архівного фонду 
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами 
приватного права. 
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4. Описання механізму і заходів, які пропонується 

застосувати для розв'язання проблеми 
 

Проектом пропонується внести зміну до додатку 1 до пункту 2.6 Порядку 
здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, 
вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до 
документів Національного архівного фонду архівними установами, 
заснованими фізичними та/або юридичними особами приватного права завдяки 
якій зазначений Порядок буде відповідати Закону України “Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності”. 

 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених  

цілей у разі прийняття регуляторного акта 
 

Цілями державного регулювання є: приведення Порядку здійснення 
контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо 
умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів 
Національного архівного фонду архівними установами, заснованими фізичними 
та/або юридичними особами приватного права до вимог чинного законодавства 
у зазначеній сфері. 
 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта 
 

Очікуваний результат прийняття наказу – вдосконалення регламентації 
відносин щодо здійснення контролю державними архівними установами за 
дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх 
зберігання, порядку ведення їх обліку, а також доступу до документів 
Національного архівного фонду приватними архівними установами. 

У результаті впровадження наказу очікуються такі вигоди та витрати для 
об’єктів впливу: 

 
Об’єкт впливу Вигоди Витрати 
Держава Забезпечення 

державного регулювання та 
контролю за умов 
зберігання архівних 
документів у приватних 
архівних установах, 
користування цими 
документами із службовою, 
науковою та іншою метою, 
а також забезпечить захист 
законних прав та інтересів 
громадян 

 

Впровадження 
запропонованого Наказу 
не потребує додаткових 
та інших витрат з 
Державного бюджету 
України 
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Фізичні особи 
приватного права 

Отримання 
консультативно – 
методичної допомоги 

Не потребує витрат

Юридичні особи 
приватного права 

Отримання 
консультативно – 
методичної допомоги 

Не потребує витрат

У результаті прийняття регуляторного акта не очікується виникнення 
негативних факторів. 
 

8. Обґрунтування строку дії акта 
 

Строк дії акта починається з моменту опублікування і має діяти на 
постійній основі. 
 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта 

 
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися 

шляхом аналізу відгуків щодо застосування методики грошової оцінки 
документів Національного архівного фонду. 

 

10. Заходи за допомогою яких буде здійснюватись  
відстеження результативності дії акта 

 
Відстеження результативності наказу здійснюватиметься за результатами 

щорічної звітності про стан і обсяг архівних документів, що зберігаються в 
приватних архівних установах та проведення перевірянь їх роботи за рік (форма 
213) станом на 01.01.2011. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюються один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з 
повторного відстеження результативності цього акта. 

Відстеження результативності наказу буде здійснюватися Державним 
комітетом архівів України за результатами відомчої статистичної звітності в 
якій буде передбачені такі показники: 

1) кількість приватних архівних установ на території певного регіону; 
2) кількість архівних документів, що зберігаються в приватних архівних 

установах; 
3) кількість перевірок проведених державними архівними установами та 

їх результати.  
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводиться 

шляхом порівняння з попередніми періодами. 
 

Голова Державного комітету архівів України    О. П. Гінзбург 


