
Аналіз регуляторного впливу 
до проекту наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного 
майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України 
від 28 березня 2005 року № 34/683» 

 
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання 
 

Проект наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна 
України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного 
комітету архівів України, Фонду державного майна України від 28 березня 
2005 року № 34/683» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до абзацу 
третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади». 

Відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про 
Національний архівний фонд та архівні установи» документи Національного 
архівного фонду підлягають оцінці за нормами і методиками, що 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

У зв’язку з цим підлягає визнанню таким, що втратив чинність, наказ 
Державного комітету архівів України, Фонду державного майна України від 
28 березня 2005 року № 34/683 «Про затвердження Методики грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 25 червня 2005 року за № 692/10972. 

Відповідно до абзацу другого пункту 10 Порядку проведення грошової 
оцінки документів Національного архівного фонду, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року № 1649 
(із змінами) (далі – Порядок), примірна шкала оцінок документів за 
критеріями, визначеними пунктом 8 Порядку, механізм визначення їх рангу, 
примірна шкала цін документів за рангами та методика їх застосування 
визначаються Мін’юстом. Згідно з абзацом четвертим пункту 11 Порядку акт 
грошової оцінки документів Національного архівного фонду складається за 
формою, що затверджується Мін’юстом.  

На виконання абзацу другого пункту 10 та абзацу четвертого пункту 11 
Порядку необхідно затвердити накази Мін’юсту з питань оцінок документів 
Національного архівного фонду. 

 
2. Визначення цілей державного регулювання 

 
Ціль державного регулювання – визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Державного комітету архівів України, Фонду державного майна 
України від 28 березня 2005 року № 34/683. 
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3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених 
цілей та аргументи щодо переваги обраного способу 

 
Існує два альтернативних способів досягнення цілей державного 

регулювання встановленої мети: 
Перший спосіб: в якості альтернативи пропонується прийняти проект 

наказу. 
Другий спосіб: залишити чинне правове регулювання з питань оцінок 

документів Національного архівного фонду – є неефективним, оскільки не 
буде приведено у відповідність до чинного законодавства, а саме відповідно 
до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів 
виконавчої влади», Методику грошової оцінки документів Національного 
архівного фонду. 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання 
визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого 
регуляторного акта 
 

Зазначений проект наказу спрямований на приведення Методики 
грошової оцінки документів Національного архівного фонду у відповідність 
до вимог чинного законодавства України. 
 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі 
прийняття запропонованого регуляторного акта :  

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується. 
Оцінка можливості впровадження проекту наказу та виконання його 

вимог суб'єктами господарювання є високою. 
Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття 

запропонованого регуляторного акта буде приведення нормативно-правових 
актів з питань оцінювання документів Національного архівного фонду у 
відповідність до чинного законодавства.  

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових 
матеріальних витрат з державного бюджету. 

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту наказу не можуть 
завдати шкоди іншим суб'єктам господарювання. 

 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного 

акта 

У результаті впровадження проекту наказу очікуються такі вигоди та 
витрати для об’єктів впливу: 
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Сфера впливу Вигоди Витрати 

Інтереси держави Приведення нормативно-
правових актів у 
відповідність до вимог 
чинного законодавства 

відсутні  

Інтереси суб’єктів 
господарювання 

Приведення нормативно-
правових актів у 
відповідність до вимог 
чинного законодавства 

відсутні  

Інтереси громадян Приведення нормативно-
правових актів у 
відповідність до вимог 
чинного законодавства 

відсутні 
 

 
В результаті прийняття регуляторного акта не очікується виникнення 

негативних факторів. 
 
7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 
 

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. 
 

8. Показники результативності регуляторного акта 
 
Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому 

розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності 
цього регуляторного акта обрано такі показники: 

надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових 
фондів, пов’язаних з дією акта, не передбачається; 

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 
пов’язаними з виконанням вимог акта – не зміниться; 

акт поширюється на суб’єктів господарювання. 
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання із основних 

положень акта високий. Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті 
Укрдержархіву (www.archives.gov.ua). 

 
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результатів 
 
Буде здійснюватися базове та повторне відстеження результативності 

проекту наказу. 
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Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватися до дня набрання ним чинності шляхом аналізу зауважень та 
пропозицій до нього. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується 
здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом. 

Відстеження буде здійснюватись Укрдержархівом шляхом аналізу 
статистичних показників. 
 
 
 
Голова Державної архівної 
служби України                                                                              Т. І. Баранова 
 
 
 
  
 


