
Аналіз регуляторного впливу 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про страховий фонд документації України» 

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного 

регулювання 

 

 Запропонованим законопроектом Державна архівна служба ставить за 

мету приведення Закону України «Про страховий фонд документації України» 

у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення контролю в 

системі страхового фонду документації України, Кодексу цивільного захисту 

України в частині використання аварійно-рятувальної документації потенційно 

небезпечних об’єктів та усунення термінологічної розбіжності у назві 

небезпечних об’єктів, законодавче закріплення соціальних гарантій працівників 

спеціальних та науково-дослідних установ страхового фонду документації. 

 

2. Цілі державного регулювання 

 

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про страховий фонд документації України» пропонується: 

чітко визначити засади контролю в системі страхового фонду 

документації України; 

організувати формування, ведення та використання страхового фонду 

аварійно-рятувальної документації потенційно небезпечних об’єктів; 

усунути термінологічні розбіжності у назві небезпечних об’єктів; 

законодавчо закріпити соціальні гарантії працівників спеціальних та 

науково-дослідних установ страхового фонду документації. 

 

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених 

цілей та аргументи щодо переваги обраного способу 

 

Залишення Закону України «Про страховий фонд документації України»  

без змін призведе до неможливості здійснення контролю у сфері формування та 

ведення страхового фонду документації, створить ризики втрати та 

недосяжності аварійно-рятувальної документації потенційно небезпечних 

об’єктів та, як наслідок, незабезпеченість нею штабів з ліквідації надзвичайних 

ситуацій, залишить існуючу термінологічну розбіжність назви небезпечних 

об’єктів у нормативно-правовій базі та залишить прогалини у нормативно-

правовому регулюванні питань щодо формування, ведення та використання 

страхового фонду документації України. 

Внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації 

України» надасть можливість: 
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усунути прогалини у нормативно-правовому регулюванні питань щодо 

формування, ведення та використання страхового фонду документації України 

та здійснення контролю у сфері страхового фонду документації; 

організувати формування, ведення та використання страхового фонду 

аварійно-рятувальної документації потенційно небезпечних об’єктів; 

законодавчо закріпити соціальні гарантії працівників спеціальних та 

науково-дослідних установ страхового фонду документації; 

усуне термінологічні розбіжності у назві небезпечних об’єктів. 

 

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і 

відповідні заходи 

 

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем із 

виконання вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» та Кодексу цивільного захисту 

України – приведення Закону України «Про страховий фонд документації 

України» у відповідність з вимогами вищезазначених законодавчих актів.  

З цією метою підготовлено проект Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про страховий фонд документації України». 

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

страховий фонд документації України» у запропонованій редакції дозволить 

удосконалити нормативно-правову базу в сфері страхового фонду документації 

України. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

страховий фонд документації України» направлений на усунення 

неузгодженості між законодавчими актами однакової юридичної сили та 

сприятиме забезпеченню конституційних прав суб‘єктів господарювання щодо 

здійснення господарської діяльності у сфері страхового фонду документації. 

 

6. Очікувані результати прийняття акта 

 

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про страховий фонд документації України» дасть можливість: 

визначити засади контролю в системі страхового фонду документації 

України; 

організувати формування, ведення та використання страхового фонду 

аварійно-рятувальної документації потенційно небезпечних об’єктів; 

усунути термінологічні розбіжності у назві небезпечних об’єктів. 

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є законодавче 

врегулювання діяльності, пов'язаної із формування, ведення та використання 

страхового фонду документації Україні.  
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7. Термін дії акта 

 

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі.  

 

8. Показники результативності акта 

 

Показниками результативності регуляторного акта є: 

надходження до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією 

цього акта, не плануються;  

зазначені зміни поширюються на всіх суб’єктів господарювання, які 

формують і ведуть страховий фонд;  

розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та 

фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, не зміниться 

порівняно з існуючим;  

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з 

основних положень акта високий, проект акта розміщено на офіційному веб-

сайті Укрдержархіву. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта 

 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде 

здійснюватися до набуття чинності цим регуляторним актом під час 

надходження пропозицій, зауважень та їх аналізу. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття 

чинності регуляторним актом, за результатами якого можна зробити 

порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення 

неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних 

показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення 

відповідних змін. 

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки з дня 

виконання заходів щодо повторного відстеження. 

Відстеження результативності цього регуляторного акта 

здійснюватиметься статистичним методом. 

 

Голова Державної  

архівної служби України                                                                   Т.І. Баранова 
 

 

 


