ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку підготовки документальних видань»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку
підготовки документальних видань» (далі – проект наказу) розроблено
відповідно до статті 18 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» та пункту 3 Положення про Державну архівну службу
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня
2015 року № 870.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою цього проекту наказу є встановлення основних організаційних
вимог до підготовки архівними установами (далі – архіви) документальних
видань з використанням документів Національного архівного фонду (далі –
НАФ).
3. Правові аспекти
Нормативно-правова база у даній сфері ґрунтується на Законах України
«Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про інформацію» (із
змінами), Положенні про Державну архівну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870,
Правилах роботи архівних установ України, затверджених наказом
Міністерства юстиції від 8 квітня 2013 року № 656/5, зареєстрованому в
Міністерстві 10 квітня 2013 року за № 584/23116, Порядку користування
документами Національного архівного фонду України, що належать державі,
територіальним громадам, затвердженого наказом Міністерства юстиції від
19 листопада 2013 року № 2438/5, зареєстрованому в Міністерстві 21 листопада
2013 року за № 1983/24515 (із змінами).
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу не потребує додаткового фінансування.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу не потребує погодження із заінтересованими органами.
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6. Регіональний аспект
Проект наказу не
територіальних одиниць.
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6.1 Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції.
У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує проведення
громадської антикорупційної експертизи.
8. Громадське обговорення
Проект наказу розміщено для ознайомлення та проведення електронних
консультацій з громадськістю на офіційному веб-порталі Укрдержархіву
(http://www.archives.gov.ua), направлено Кабінету Міністрів України для
розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада»,
організовано його обговорення членами Громадської ради при Укрдержархіві
(спільне засідання Громадської та Науково-експертної рад від 19 вересня
2016 року).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект наказу не є регуляторним актом.
10.1 Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект наказу не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу сприятиме регулюванню публікаційної
діяльності архівів, дозволить визначити основні вимоги щодо організації та
підготовки архівами документальних видань з використанням документів НАФ.
Голова Державної архівної служби України
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