ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Типової інструкції з діловодства за запитами
на інформацію”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження
Типової інструкції з діловодства за запитами на інформацію” (далі – проект
постанови) розроблено відповідно до Закону України “Про доступ до публічної
інформації”.
2. Мета і шляхи її досягнення
Проект постанови розроблено з метою встановлення єдиних вимог до
прийняття, обліку, виконання запитів та формування виконаних запитів у
справи, а також забезпечення оптимальної організації роботи з опрацювання
запитів на інформацію у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, а також на
підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління,
у володінні яких знаходиться публічна інформація.
3. Правові аспекти
Правовідносини у цій сфері регулюються Законами України “Про доступ
до публічної інформації”, “Про інформацію”, “Про Національний архівний
фонд та архівні установи”; “Про центральні органи виконавчої влади”,
“Про місцеві державні адміністрації”, Указом Президента України від
06.04.2011 № 407 “Про затвердження положення про Державну архівну службу
України”; постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 “Про
затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органах виконавчої влади”.
4. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта
Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та
інших витрат з державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження Міністерством фінансів,
Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державним комітетом
телебачення і радіомовлення.
6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку
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регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
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 офіційному веб-сайті Державної архівної служби
(www.archives.gov.ua).
Проект постанови обговорено та схвалено на засіданні Громадської ради
при Державній архівній службі (протокол від 14.12.2012 № 4).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не підлягає
погодженню з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх
об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проекту постанови не є регуляторним актом.
10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці.
Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.
11. Прогноз результатів
Затвердження постанови дозволить встановити єдині вимоги до
прийняття, обліку, виконання запитів та формування виконаних запитів у
справи, а також забезпечити оптимальну організацію роботи з опрацювання
запитів на інформацію в центральних та місцевих органах виконавчої влади, а
також на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх
управління.
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