ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Переліку видів документів гідрометеорологічних
спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього
природного середовища із зазначенням строків їх зберігання»
1. Резюме
Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження
Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових
спостережень за забруднення навколишнього природного середовища із
зазначенням строків їх зберігання» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою
реалізації вимог Порядку підготовки галузевих переліків документів із
зазначенням строків їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 23 квітня 2018 року № 1244/5, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 24 квітня 2018 року за № 488/31940, Положення про галузевий
державний архів матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної
служби з надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України, Міністерства внутрішніх справ України від 03 листопада 2016 року
№ 3164/5/1153, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 4 листопада
2016 року за № 1437/29567, у частині забезпечення належного зберігання
матеріалів гідрометеорологічних спостережень за результатами інструментальних
та візуальних гідрометеорологічних спостережень, базових спостережень за
забрудненням навколишнього природного середовища, що оброблені та
проаналізовані за встановленими методиками і занесені на паперові або технічні
носії інформації, які утворюються у діяльності підприємств, установ, організацій
та фізичних осіб, які провадять гідрометеорологічну діяльність (далі –
гідрометеорологічні організації).
2. Проблема, яка потребує розв’язання
На цей час існує потреба у визначенні строків зберігання специфічної
документації, яка утворюється під час здійснення гідрометеорологічної
діяльності.
Розроблений проєкт наказу встановлює склад документів галузевого
державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ГДА МГС) і визначає строки
зберігання специфічної документації, що дозволить забезпечити належний
облік такої документації для включення до складу Національного архівного
фонду (далі – НАФ) та знищення документів, які втратили практичну
значущість.
3. Суть проєкту акта
Проєкт наказу встановлює єдині вимоги щодо забезпечення збереженості
документації, внесення документів до НАФ, що мають цінність, і які утворились у
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результаті проведення гідрометеорологічних спостережень та базових
спостережень за забруднення навколишнього природного середовища
Перелік видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових
спостережень за забруднення навколишнього природного середовища із
зазначенням строків їх зберігання буде використовуватися при формуванні
справ, підготовці номенклатури справ, а також під час роботи експертноперевірної комісії ГДА МГС та експертних комісій гідрометеорологічних
організацій.
4. Вплив на бюджет
Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових матеріальних та
фінансових витрат з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих сторін
Через відсутність впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін
консультації з ними не проводилися.
Реалізація наказу не матиме впливу на інтереси окремих верст (груп)
населення, об’єднаних спільними інтересами, суб’єктів господарювання.
Акт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав
та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку,
соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, а також сфери наукової та
науково-технічної діяльності.
Прогноз впливу проєкту наказу на ключові інтереси заінтересованих
сторін додається.
6. Прогноз впливу
Реалізація проєкту наказу не матиме впливу на ринкове середовище,
забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і
держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності
територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське
здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його
окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище.
Проєкт наказу відповідає принципам державної регуляторної політики, є
доцільним, ефективним, прозорим.
7. Позиція заінтересованих сторін
Проєкт наказу потребує погодження з Державною архівною службою України,
Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи в
Міністерстві юстиції України.
8. Ризики та обмеження
У наказі відсутні положення, що стосуються прав і свобод, гарантованих
Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики
вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією,

3

створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які
можуть виникнути під час реалізації акта.
Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна
експертизи не проводилися.
9. Підстава розроблення проєкту акта
Проєкт наказу розроблено відповідно до статті 6 Закону України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи», статті 15 Закону України
«Про гідрометеорологічну діяльність», пункту 17 Порядку утворення та
діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, з
урахуванням вимог Порядку підготовки галузевих переліків документів із
зазначенням строків їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 23 квітня 2018 року № 1244/5, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України від 24 квітня 2018 року за № 488/31940.
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
03 липня 2020 р.
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