Звіт
про відстеження результативності наказу МНС України від 06 лютого
2009 року № 88 «Про затвердження Положення про позаштатного
(громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового
фонду документації»
1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ МНС України «Про затвердження Положення про позаштатного
(громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду
документації» (далі - Наказ)
2. Виконавець заходів з відстеження результативності
Державна архівна служба України (департамент страхового
документації)

фонду

3. Цілі прийняття акта
Проект цього регуляторного акта розроблено у зв’язку з внесенням
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. № 643 змін до
п.7 Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту
страхового фонду документації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 26 жовтня 2001р № 1447, у частині можливості утворювати при
Інспекції груп позаштатних (громадських) інспекторів.
Цілями прийняття акта є визначення завдань, функцій, прав та обов'язків
позаштатних (громадських) інспекторів з питань формування та ведення
страхового фонду документації (далі - позаштатний інспектор) та
кваліфікаційних вимог до фахівців щодо попередження порушень суб'єктами
державної системи страхового фонду документації при формуванні та веденні
страхового фонду документації.
4. Строк виконання заходів з відстеження
з 22.02.2011 по 20.02.2019 р.
5. Тип відстеження
Періодичне
6. Метод відстеження результатів відстеження
Статистичний
7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а
також способи одержання даних
У зв’язку з відсутністю механізму діяльності інституту позаштатних
інспекторів дані та припущення, на основі яких відстежується результативність
нормативно-правового акта не надавалися.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Кількісні та якісні значення показників результативності нормативноправового акту у процесі відстеження не визначалися оскільки за звітний період
термін повноважень позаштатних інспекторів в регіонах не подовжувався, тому
вони не здійснювали свої функціональні обов’язки
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення
визначених цілей
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» та Законом України «Про страховий фонд
документації України» діяльність інституту позаштатних інспекторів не
передбачена.
Таким чином, регуляторний акт втратив актуальність, суперечить діючому
законодавству України, у зв’язку з чим підлягає скасуванню.

Голова Державної
архівної служби України
«_20_» ____02____2019

Т. І. Баранова

