ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення
змін до Типового порядку здійснення електронного документообігу
в органах виконавчої влади"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах
виконавчої влади" (далі - проект постанови) підготовлено відповідно до
статті 4 Закону України "Про електронні документи та електронний
документообіг" з урахуванням аналізу практики застосування правових норм,
що регламентують роботу з електронними документами.
Ряд положень чинного Типового порядку не відповідає правилам
документування управлінської інформації, викладеним у Типовій інструкції з
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2011 р. № 1242, зокрема, в частині оформлення окремих реквізитів
документів, термінології, що використовується у діловодстві.
2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття проекту постанови дозволить удосконалити чинні правові
норми та механізми здійснення електронного документообігу, роботи з
електронними документами в органах виконавчої влади з моменту їх
створення або одержання до відправлення чи передачі до архіву органу
виконавчої влади.
3. Правові аспекти

Нормативно-правова база у даній сфері ґрунтується на законах України
"Про електронні документи та електронний документообіг", "Про
електронний цифровий підпис", постановах Кабінету Міністрів України від
30 листопада 2011 р. № 1242 "Про затвердження Типової інструкції з
діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади", від
27 травня 2015 р. № 351 «Деякі питання підготовки проектів актів
законодавства в електронній формі», розпоряджень Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2011 № 1014-р "Про затвердження Плану заходів
щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні", від
28 грудня 2011 № 1363-р "Питання впровадження системи електронної
взаємодії органів виконавчої влади", від 05.09.2012 № 634-р "Про схвалення
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Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної
взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів".
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування.
5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державним агентством з
питань науки, інновацій та інформатизації України.
6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки
дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської
антидискримінаційної експертизи.
7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
Проект
постанови
не
потребує
проведення
громадської
антикорупційної експертизи.
8. Громадське обговорення
Проект постанови розміщено для ознайомлення та громадського
обговорення на веб-порталі Укрдержархіву (http://www.archives.gov.ua).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.
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101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Вплив реалізації проект постанови на ринок праці відсутній.
11. Прогноз результатів
Прийняття постанови сприятиме забезпеченню дотримання в органах
виконавчої влади єдиних вимог щодо підготовки документів та організації
роботи з ними в умовах електронного документообігу, його ефективного
функціонування з використанням електронного цифрового підпису.
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