Звіт
про відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001р. № 1447 „Про затвердження Положення про Державну
технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду
документації”
Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001р. № 1447 „Про
затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного
департаменту страхового фонду документації” зі змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 643 (далі –
Постанова).
1. Виконавець заходів з обстеження
Державна архівна служба України (Державний департамент страхового
фонду документації).
2. Цілі прийняття акта
Цілями прийняття Постанови є реалізація вимог Закону України
“Про страховий фонд документації України”.
3. Строк виконання заходів з відстеження
З 04 по 24 листопада 2011 року.
4. Тип відстеження
Періодичне.
5. Метод відстеження результатів відстеження
Статистичний.
6. Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відстежується
результативність, а також способи одержання даних
Відстеження результативності Постанови здійснювалося шляхом аналізу
інформації, отриманої від центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, а також структурних підрозділів
Державного департаменту страхового фонду документації.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності
Організовано контроль за функціонуванням державної системи страхового
фонду документації, який ґрунтується на засадах обов’язковості включення до
страхового фонду документації України документації, необхідної для потреб
оборони, відновлення виробництва продукції, для проведення будівельних
(відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час
ліквідування надзвичайних ситуацій та в особливий період, а також у сфері
збереження інформації про культурні цінності.

Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового
фонду документації за період 2006 -2010 роки здійснено перевірки суб’єктів
державної системи страхового фонду документації, а саме:
Суб’єкти / роки
Центральні органи
виконавчої влади
Місцеві органи виконавчої
влади
Органи місцевого
самоврядування

2006

2007

2008

2009

2010

Всього

7

8

8

10

5

38

14

6

16

24

31

91

4

16

23

25

28

96

РЦ СФД

6

3

1

2

0

12

Підприємства, установи та
організації

58

84

53

31

0

226

Всього:

89

117

101

92

64

463

Проведення контрольно-інспекційної роботи сприяло забезпеченню стійкої
системи управління щодо формування страхового фонду документації України.
У 2010 році створення галузевого та регіонального страхового фонду
документації проводиться 37 центральними органами виконавчої влади,
136 місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, що на 25 % більше, ніж у 2009 році.
В умовах дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р.
№502 “Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року”
та Закону України від 15 грудня 2009 року №1759-VІ “Про внесення змін до
деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні” і у
зв’язку з несвоєчасним прийняттям Державного бюджету на 2010 рік Інспекція
не мала можливості перевірити виконання законодавства суб’єктами
господарювання (підприємствами, установами, організаціями), які формують
страхові фонди документації у відповідності з галузевими та регіональними
програмами створення страхового фонду документації. Вищевикладене
призвело до зменшення кількості перевірок у другому півріччі 2009 року
порівняно з аналогічним періодом 2008 року та відсутності перевірок суб’єктів
господарювання у 2010 році, що спричинило погіршення динаміки формування
страхового фонду документації України, а саме:
Вироби (об’єкти) / роки

2006

2007

2008

2009

2010

Всього

Вироби

118

487

130

100

29

864

Об’єкти (без ЗБО)

542

1640

1830

1793

1829

7634

Закінчені будівництвом
об’єкти

1247

1745

1937

2213

2290

9432

Всього:

1907

3872

3897

4106

4148

17930

В умовах проведення адміністративної реформи відповідно до
Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади” і необхідності проведення
коригування нормативно-правових актів з питань страхового фонду
документації Інспекція у 2011 році не мала можливості в повній мірі
реалізовувати функції, покладені на неї.
8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь
досягнення визначених цілей
Зважаючи на передачу функції з реалізації державної політики у сфері
створення та забезпечення функціонування державної системи страхового
фонду документації від МНС до Державної архівної служби України,
регуляторний акт не в повній мірі відповідає досягненню визначених цілей.
Регуляторний акт потребує як власного коригування, так і видання
відомчих нормативно-правових актів.
У процесі реалізації регуляторного акта організовано розробку проектів
наказів Міністерства юстиції України:
“Про затвердження Положення про організацію та проведення
інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного
департаменту страхового фонду документації”;
“Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення в державній системі страхового фонду
документації”;
“Про затвердження Положення про позаштатного (громадського)
інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації”.

Голова Державної архівної служби

О.П. Гінзбург

