
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту наказу Міністерства юстиції України  

«Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються 

під час діяльності державних органів та органів місцевого 

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 

зазначенням строків зберігання документів» 

 

Метою прийняття проекту наказу є приведення Переліку типових 

документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів 

місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 

зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом 

Міністерства юстиції від 12 квітня 2012 року № 578/5, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції 17 квітня 2012 року за № 571/20884 (із змінами), у 

відповідність до чинного законодавства. 

Зміни до Переліку вносяться у зв’язку зі змінами в законодавстві, а також 

на підставі пропозицій, що надійшли від державних архівів та центральних 

органів виконавчої влади. 

У цілому внесено зміни у 336 статей. 

 

1. Підстава розроблення проекту наказу 

Підставою для розроблення проекту наказу Міністерства юстиції України 

«Про затвердження Змін до Переліку типових документів, що створюються під 

час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 

документів» (далі – проект наказу) є виконання вимог статті 6 Закону України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи». 

2. Обґрунтування необхідності прийняття наказу 

Прийняття наказу розроблено з метою приведення у відповідність до 

статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи». 

Запропоновані зміни спрямовані насамперед на уточненні строків 

зберігання документів  та внесенні нових видів документів у зв’язку із змінами 

у законодавстві. 

3. Суть проекту наказу 

Проект наказу передбачає приведення у відповідність назви видів 

документів та їхній строк зберігання. 
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4. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діє Закон України «Про 

Національний архівний фонд та архівні установи». 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту наказу не потребує додаткового фінансування.  

6. Прогноз впливу 

Проект наказу є регуляторним актом та потребує проведення аналізу 

регуляторного впливу. Реалізація проекту наказу дозволить забезпечити 

збереженість документів, покращить роботу комісій з проведення експертизи 

цінності документів, унеможливить вилучення  для знищення документів 

раніше встановлених строків зберігання, поліпшить роботу служб діловодства 

установ  під час укладання номенклатур справ. 

7. Позиція заінтересованих сторін 

Реалізація проекту наказу не матиме впливу на інтереси окремих верств 

(груп) населення, об’єднаних спільними інтересами. 

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку; соціально-трудової сфери; сфери наукової та науково-

технічної діяльності. 

8. Громадське обговорення 

Проект наказу розміщено для ознайомлення та громадське обговорення 

на веб-порталі Укрдержархіву (www.archives.gov.ua). Зауважень та пропозицій 

до проекту наказу не надходило. 

9. Позиція заінтересованих органів 

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Пенсійним 

фондом України, Міністерством соціальної політики України, Державною 

службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Міністерством культури України, Державною фінансовою інспекцією 

України, Державною службою фінансового моніторингу України, Державною 

фіскальною службою України, Міністерством освіти і науки України, 

Державним агентством з питань електронного урядування України, Державною 

регуляторною службою України. 

10. Правова експертиза 

Проект наказу не потребує проведення правової експертизи 

Міністерством юстиції України. 

 

 

http://www.archives.gov.ua/
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11. Запобігання дискримінації 

У проекті наказу відсутні положення, що містять ознаки дискримінації. 

Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної 

експертизи. 

12. Запобігання корупції 

Проект наказу не містить правил і процедур, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. Проект наказу не потребує проведення громадської 

антикорупційної експертизи. 

13. Прогноз результатів 

Прийняття проекту наказу сприятиме приведення Переліку у 

відповідність до чинного законодавства. 

 

 

В.о. Голови Державної архівної 

служби України                І.В. Бондарчук 

 

 

 

«____» ______________ 2019 року 

 


