
Про проект Закону України «Про Національні архівні інформаційні 

ресурси, управління документацією та архівами» 

 

На виконання листа Державної архівної служби України від 27.05.2021 

№ 3168/11-12/0 Державний архів Сумської області розглянув проєкт Закону 

України «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління 

документацією та архівами» та надає пропозиції і зауваження до проєкту 

Закону. 

Проєкт Закону дуже актуальний і необхідний в умовах адміністративно-

територіальної реформи, діджиталізації, забезпечення відкритості інформації.  

Текст Закону об’ємний і деталізований.  

У законопроєкті традиційні для архівістів поняття документ, архів, 

експертиза цінності заміняються поняттями (термінами) інформаційний ресурс, 

носій інформації, територіальна та функціональна підсистеми, автентифікація. 

Використання паралельно термінології традиційної і нової, вносить у текст 

законопроєкта плутанину і ускладнює розуміння того, що є об’єктом 

регулювання законопроекту. 

Наприклад: у статті 1 вводиться поняття «автентифікація» і залишається 

поняття «експертиза цінності». Залишається термін «архівний документ» і 

вводиться новий термін «архівний інформаційний ресурс». Термін «документ» 

у тексті законопроекту замінити та термін «інформаційний ресурс». 

У заголовку розділу IV хоча і залишається слово «архіви», але за змістом 

цього розділу державні архіви як установи заміняються на «територіальні 

органи», архівні підрозділи – установи функціональної підсистеми. Управління 

архівами – тут мається на увазі архівними установами чи сукупністю 

інформаційних ресурсів? 

У підпункті 8 статті 1 пропонуємо визначення «архівна установа» 

викласти у такій редакції: «архівна установа – юридична особа публічного або 

приватного права територіальної або функціональної підсистеми, що 

здійснює інформаційну діяльність та відповідає за зберігання архівних 

документів, інших архівних інформаційних ресурсів, створених або зібраних і 

архівованих у процесі діяльності підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань та громадян». 

Підпункт 13 статті 1: «архівні інформаційні послуги – послуги архівних 

установ, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів 

(споживачів) архівної інформації» викласти у такій редакції: послуги установ 

територіальної або функціональної підсистеми, орієнтовані на задоволення 

інформаційних потреб користувачів (споживачів) архівної інформації. 

Відповідно терміни «архівна установа», «архівний підрозділ» у тексті 

законопроєкту замінити та терміни «установи територіальної» або 

«функціональної підсистеми». 

 

Деякі статті проєкту Закону побудовані за правилами написання 

інструкцій, що видаються міністерствами. Це значно ускладнює подальше 

внесення змін до них. Наприклад: У статті 15. Запит на архівну інформацію 

вміщено положення, які детально розписані у Правилах роботи архівних 

установ України, Порядку виконання запитів. 



Пропонуємо положення статті 15 перенести у Правила роботи архівних 

установ України, замінивши її у проєкті Закону статтею 18 із ЗУ «Про НАФ та 

архівні установи»: Форми  використання  відомостей,  що  містяться  в                 

документах Національного архівного фонду. 

АБО 

У статті 15 залишити пункти 1-4. Додати окремий пункт такого змісту: 

«Надання архівних довідок, копій або витягів на запити фізичних і юридичних 

осіб, необхідних для соціального захисту громадян, здійснюється архівними 

установами безоплатно». Пункти 5, 6, 20, 26, 27 статті 15 вилучити і  додати до 

Правил роботи архівних установ, у Законі залишити останній абзац пункту 27.  

У пунктах 8, 10 цієї Статті записано про невідкладне інформування 

запитувача про дату реєстрації запиту та повідомлення протягом 10 днів про 

можливість та орієнтовний строк виконання запиту, його платність. У нинішніх 

умовах відсутності коштів на поштові відправлення, працівників та часу на 

здійснення таких повідомлень, виконання цих пунктів виявиться під загрозою. 

Пропонуємо: 

1) друге речення у пункті 8 статті 15 викласти у такій редакції: 

«Запитувач невідкладно інформується про надходження запиту засобами 

електронного зв’язку, вказаними у запиті»; 

2) пункт 10 статті 15 виключити. Не потрібно повідомляти запитувача про 

можливість виконання запиту. Запитувач повідомляється протягом 10 днів у 

разі відсутності в архівній установі запитуваних документів, про що йдеться у 

пункті 11 проєкту Закону. 

3) Пункт 12 статті 15 викласти в такій редакції: «Після виявлення у 

архівних документах запитуваних відомостей власник або розпорядник 

надсилає запитувачу рахунок в обсязі, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері Національних архівних інформаційних ресурсів, управління 

документацією та архівами». 

4) Пункт 25 статті 15 викласти у редакції пункту 4.2.13 розділу VІ Правил 

роботи архівних установ України: «Відповідь на запит надсилається запитувачу 

простим поштовим відправленням». 

 

У п. 7 статті 20 зазначено, що районні управління (відділи) утворюються 

без статусу юридичної особи. У такому випадку вони не будуть мати права 

створювати експертні комісії, проводити експертизу цінності документів, 

завіряти виконані ними архівні довідки, витяги, копії.  

 

 

Директор архіву         Юрій ОЛІЙНИК 
 


