
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до наказу Державного архіву Запорізької області від 00.00.2015 № 00 

«Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію Державного  

архіву Запорізької області» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта  

 

У зв’язку з виходом наказу Міністерства юстиції України від 11 липня                     

2014 року № 1117/5 «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на 

територію державних архівних установ», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 липня 2014 р. за № 810/25587, потребував перегляду наказ 

Державного архіву Запорізької області від 26 квітня 2010 року № 38 «Про 

затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву 

Запорізької області», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у 

Запорізькій області 18 травня 2010 року за № 13/1414, на відповідність 

вищевказаному наказу Міністерства юстиції України. 

У зв’язку з цим підготовлено проект наказу Державного архіву 

Запорізької області «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на 

територію Державного архіву Запорізької області». 

Порядок доступу до приміщень регламентує здійснення доступу до 

приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області працівників 

Державного архіву Запорізької області, установ-орендарів, дослідників 

читального залу (користувачів документами), відвідувачів та інших осіб, дії 

працівників служби охорони у здійсненні цього доступу. Тобто, цей Порядок 

зачіпає інтереси підприємств, установ, організацій, що не входять до сфери 

управління Державного архіву, а також свободи і законні інтереси громадян.  

Таким чином, проект наказу має ознаки нормативно-правового акту і 

підлягає державній реєстрації. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення  

 

Метою проекту наказу є посилення охоронних заходів щодо збереження 

документів Національного архівного фонду, затвердженняпорядку доступу до 

приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області. Проектом 

наказу передбачається визначення документів, що дають право доступу до 

приміщень Державного архіву Запорізької області, порядок виносу (вивозу) 

документів, друкованих видань та інших матеріальних цінностей та порядок 

в’їзду (виїзду) транспорту на територію архіву,та порядок оформлення цих 

документів. 

  

3. Правові аспекти  

 

Нормативно-правова база у даній сфері ґрунтується на Законі України 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи»та Положенні про 

Державний архів Запорізької області, що затверджене розпорядженням 
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Запорізької обласної державної адміністрації від 04 березня 2013 року № 

100«Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької 

області». 

Проект наказу підготовлено відповідно до наказу Міністерства юстиції 

України від 11 липня 2014 року № 1117/5 «Про затвердження Порядку доступу 

до приміщень і на територію державних архівних установ», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 р. за № 810/25587. 

Наказом буде визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного архіву 

Запорізької області від 26 квітня 2010 року № 38 «Про затвердження Порядку 

доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області», 

зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 18 травня 

2010 року за № 13/1414. 

Копія висновку за результатами проведення юридичної експертизи проекту 

нормативно-правового акта − наказу Державного архіву Запорізької області «Про 

затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву 

Запорізької області» додається. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування  

 

Виконання цього наказу не потребує додаткових видатків. 

 

5. Позиція заінтересованих органів  

 

Цей наказ не зачіпає інтересів інших органів. 

 

6. Регіональний аспект  

 

Зміст цього наказу не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток. 
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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  
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Проект наказу розміщено для ознайомлення та громадського обговорення 

на офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області 

http://www.archivzp.gov.ua/. 

 

9. Позиція соціальних партнерів  

 

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери. 

 

10. Оцінка регуляторного впливу  

 

Проект наказу наказ не є регуляторним актом. 

 

10-1. Вплив реалізації акта на ринок праці 

 

 Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці. 

 

11. Прогноз результатів  

 

Прийняття проекту наказу дасть можливість визначити вимоги щодо 

організації та оформлення доступу фізичних осіб та представників юридичних 

осіб до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області з 

метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. 

 

Додаток: на 1 арк. у 1 прим. 

 

 

 

Заступник директора  

Державного архіву Запорізької області   О.Л. Ядловська 

 

 

 

___ _______________ 20__ р. 

http://www.archivzp.gov.ua/
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