ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства юстиції України
«Про затвердження Порядку внесення змін, виправлень, доповнень до актових
записів цивільного стану, що зберігаються в державних архівах, чи їх
анулювання»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку
внесення змін, виправлень, доповнень до актових записів цивільного стану, що
зберігаються в державних архівах, чи їх анулювання» (далі – проект наказу),
розроблено Державною архівною службою України відповідно до статті 9
Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та
Положення про Державну архівну службу України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870.
Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 22 Закону України
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану» у разі зберігання актового
запису цивільного стану у державній архівній установі внесення змін
безпосередньо до актового запису проводиться зазначеною установою за
повідомленням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Відповідно до п. 2.24 Правил внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 р. № 96/5, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р. за № 55/18793 державна архівна
установа на підставі повідомлення, надісланого відділом державної реєстрації
актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі у десятиденний строк вносить зміни
безпосередньо до актового запису (метричного запису).
Після повторного видавання означеним відділом державної реєстрації
актів цивільного стану свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного
стану державній архівній установі надсилається повідомлення для
проставлення у книзі державної реєстрації актів цивільного стану (метричній
книзі) серії, номера виданого свідоцтва про державну реєстрацію акту
цивільного стану та дати його видачі.
Втім, книги реєстрації актів цивільного стану та метричні книги, що в
установленому порядку передані до державних архівів, є документами
Національного архівного фонду і відповідно до статті 4 Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи» перебувають під охороною
держави.
Згідно статті 9 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» власник документів Національного архівного фонду та інші
особи, які користуються зазначеними документами, не мають права їх
знищувати, пошкоджувати або змінювати зміст цих документів.
Статтею 92-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення
передбачена відповідальність за порушення законодавства про Національний
архівний фонд та архівні установи.
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2. Мета і шляхи її досягнення
Проектом наказу передбачається унормування процедури внесення змін,
виправлень, доповнень до актових записів цивільного стану, що зберігаються в
державних архівах, чи їх анулювання шляхом долучення повідомлення до
архівного фонду, в якому зберігається справа з цим записом. Повідомлення
формується в окрему справу, що створюється державним архівом у фонді, в
якому зберігається книга реєстрації чи метрична книга, запис в якій змінено, і
стає невід’ємною частиною зазначеної книги. Державний архів видає архівні
довідки з урахуванням змін, виправлень чи доповнень до актових записів, що
містяться у справах, які у ньому зберігаються.
3. Правові аспекти
Правовідносини у цій сфері регулюються законами України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи», «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану», наказом Міністерства юстиції України
від 12 січня 2011 р. № 96/5 «Про затвердження Правил внесення змін до
актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 р. за № 55/18793
та Положенням про Державну архівну службу України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 870.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту наказу не потребує додаткового фінансування.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу не потребує погодження з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади.
6. Регіональний аспект
Проект наказу не стосується розвитку адміністративно- територіальних
одиниць.
6-1. Запобігання дискримінації
У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної
експертизи.
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 громадського обговорення
на сайті Державної архівної служби України (www.archives.gov.ua).
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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.
Вплив реалізації проекту наказу на ринок праці відсутній.
11. Прогноз результатів
Прийняття наказу унормує процедуру внесення змін, виправлень,
доповнень до актових записів цивільного стану, що зберігаються в державних
архівах, чи їх анулювання.

Голова Державної
архівної служби України
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