
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження 

форми та опису галузевої програми створення страхового фонду 
документації»

1.  Визначення  проблеми,  яку  передбачається  розв’язати  шляхом 
державного регулювання

Відповідно  до  Закону  України  «Про  страховий  фонд  документації 
України»  міністерства  та  інші  центральні  органи  виконавчої  влади  в  межах 
своєї  компетенції  розробляють  і  за  погодженням  з  центральним  органом 
виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у  сфері  страхового  фонду 
документації,  затверджують  галузеві  програми  створення  страхового  фонду 
документації та контролюють їх виконання. Пунктом 5 Положення про порядок 
формування,  ведення  та  використання  галузевого  страхового  фонду 
документації,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
13 березня 2002 р.  № 319 (у редакції  від 20.10.2011),  зазначено,  що галузеві 
програми розробляються за формами, встановленими Міністерством юстиції. 

Дія нормативно-правового акта розповсюджується на міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою державного регулювання, яку передбачається досягнути 
введенням  у  дію  регуляторного  акта,  є  вдосконалення  нормативно-правової 
бази,  необхідної  для  ефективного  функціонування  державної  системи 
страхового  фонду  документації,  зокрема  встановити  єдину  форму  галузевої 
програми створення страхового фонду документації.

3.  Визначення  та  оцінка  альтернативних  способів  досягнення 
визначених цілей

Введення  в  дію  нормативно-правового  акта,  який  регламентуватиме 
єдиний  підхід  щодо  порядку  оформлення  галузевих  програм  створення 
страхового  фонду  документації.  Зазначене  надасть  державі  можливість 
контролювати  правильність  оформлення  галузевих  програм  створення 
страхового  фонду документації,  вимога  щодо розроблення  яких  встановлена 
законом,  та  створить  правові  підстави  для  запобігання  порушенням  щодо 
порядку  оформлення  галузевих  програм  створення  страхового  фонду 
документації.

Перевагою такого  способу досягнення  цілі  є  можливість  нормативного 
врегулювання  додержання  вимог  законодавства  у  сфері  страхового  фонду 
документації.



Альтернативи обраному способу немає, оскільки пунктом 5 Положення 
про  порядок  формування,  ведення  та  використання  галузевого  страхового 
фонду  документації,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 13.03.2002 № 319 (у редакції від 20.10.2011), чітко передбачено, що галузеві 
програми  створення  страхового  фонду  документації  розробляються  за 
формами, встановленими Міністерством юстиції.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

На виконання пункту 5 Положення про порядок формування, ведення та 
використання  галузевого  страхового  фонду  документації,  затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 319 (у редакції  від 
20.10.2011),  проектом  нормативно-правового  акта  пропонується  затвердити 
форму та опис галузевої програми створення страхового фонду документації, 
вимога  щодо  необхідності  розроблення  яких  встановлена  Законом  України 
«Про страховий фонд документації України».

Механізм дії регуляторного акта
Механізм,  який  застосовується  у  проекті  наказу  для  розв’язання 

проблеми, дозволяє усунути прогалини у нормативно-правовому регулюванні 
та  створити  умови  для  повноти  проведення  державного  контролю  за 
додержанням вимог законодавства у сфері страхового фонду документації.

Формою  та  описом  галузевої  програми  створення  страхового  фонду 
документації  передбачено  чітке  регламентування  порядку  оформлення 
галузевої програми створення страхового фонду документації.

Організаційні заходи для впровадження регулювання
Для  впровадження  цього  регуляторного  акта  необхідно  забезпечити 

інформування  громадськості  про  вимоги  регуляторного  акта  шляхом  його 
оприлюднення  в  засобах  масової  інформації  та  на  офіційному  веб-сайті 
Укрдержархіву.

5.  Можливість  досягнення  визначених  цілей  у  разі  прийняття 
регуляторного акта

Прийняття  проекту  наказу  Міністерства  юстиції  України  «Про 
затвердження форми та опису галузевої програми створення страхового фонду 
документації» вирішить питання чіткого регламентування порядку оформлення 
та  змістовного  наповнення  галузевих  програм  створення  страхового  фонду 
документації.

Упровадження зазначеного нормативно-правового акта дозволить:
створити  організаційні  та  правові  засади  виконання  покладеного  на 

Укрдержархів  завдання  щодо  участі  у  розробленні  галузевих  програм 
створення страхового фонду документації;

попередити  та  своєчасно  усунути  причини  і  умови,  що  сприяють 
вчиненню  порушень  вимог  законодавства  у  сфері  страхового  фонду 
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документації  під  час  розроблення  програм  створення  страхового  фонду 
документації.

6.  Очікувані  результати від  прийняття регуляторного акта.  Аналіз 
вигод та витрат

Очікуваними наслідками прийняття регуляторного акта є:
сприяння у реалізації державної політики у сфері створення страхового 

фонду документації;
забезпечення  належного  дотримання  вимог  чинного  законодавства  у 

сфері створення страхового фонду документації;
врегулювання  правовим  шляхом  процедури  оформлення  галузевих 

програм створення страхового фонду документації;
підвищення  рівня  якості  оформлення  та  змісту  галузевих  програм 

створення страхового фонду документації.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Введення  в  дію нормативно-правового акта  забезпечить  повною мірою 
додержання  суб’єктами  державної  системи  страхового  фонду  документації 
вимог законодавства у сфері страхового фонду документації.

Прийняття  цього  регуляторного  акта  не  потребуватиме  додаткових 
фінансових витрат з Державного бюджету України. 

Рівень поінформованості суб’єктів державної системи страхового фонду 
документації  –  достатній.  Проект  нормативно-правового  акта  розміщено  на 
офіційному веб-сайті Укрдержархіву (www.archives.gov.ua). 

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

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено 
до набуття ним чинності під час надходження пропозицій, зауважень та їхнього 
аналізу.

Повторне  відстеження  буде  проведено  не  пізніше  двох  років  після 
набуття  чинності  регуляторним  актом,  за  його  результатами  буде  зроблено 
порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення 
неврегульованих чи проблемних питань шляхом аналізу показників дії  цього 
акту ці питання буде врегульовано внесенням відповідних змін.

Періодичні  відстеження  будуть  проводитись  раз  на  три  роки  з  дня 
виконання заходів щодо повторного відстеження.

Відстеження  результативності  цього  регуляторного  акта 
здійснюватиметься статистичним методом.

3



В.о. директора Департаменту 
взаємодії з органами влади І.О. Мостова
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