
Звіт 

про періодичне відстеження результативності наказу МНС України 

від 23.02.2006 № 98 «Про затвердження Методики ідентифікації  

потенційно небезпечних об’єктів», зареєстрованого  

в Міністерстві юстиції 20.03.2006 за № 286/12160 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ МНС України від 23.02.2006 № 98 «Про затвердження Методики 

ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 20.03.2006 за № 286/12160 (далі – Наказ).  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Державна архівна служба України (структурний підрозділ - департамент 

страхового фонду документації). 

3. Цілі прийняття акта 

Цілями прийняття Наказу є вдосконалення процесів ідентифікації та 

паспортизації потенційно небезпечних об’єктів (далі - ПНО). 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

з 01 січня 2016 року по 15 березня 2019 року. 

5. Тип відстеження  

Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження  

Статистичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності Наказу здійснювалось шляхом аналізу 

інформації бази даних Державного реєстру ПНО. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Відстеження результативності Наказу проведено на підставі аналізу 

інформації бази даних Державного реєстру ПНО за кількісними показниками 

внесених до бази даних нових ПНО та динаміки загального наповнення 

Державного реєстру ПНО за повни роки періоду відстеження. Крім того 

проведено аналіз звернень щодо надання інформації з Державного реєстру ПНО 

та надходження скарг щодо проведення паспортизації ПНО.  

Станом на 15 березня 2019 року у Державному реєстрі ПНО зареєстровано 

27301 потенційно небезпечних об’єктів.  

 

 

 

 

 

 



Таблиця. Інформаційні дані відстеження Наказу 

Показники відстеження в т. ч. за роками 

2016 2017 2018 

Внесено об’єктів до Державного реєстру ПНО 571 733 681 

Всього об’єктів в Державному реєстрі ПНО 25899 26567 27199 

Кількість звернень щодо надання інформації з 

Державного реєстру ПНО 40 31 42 

Скарги щодо проведення паспортизації ПНО - - - 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення визначених цілей  

Кількісні показники Державного реєстру ПНО за період відстеження 

мають стабільно високі значення при постійному зростанні наповнення 

Державного реєстру ПНО. Показник кількості звернень щодо надання 

інформації з Державного реєстру ПНО також має тенденцію до зростання. 

Скарги щодо проведення паспортизації ПНО у звітному періоді відсутні. 

Відстеження результативності Наказу показало, що даний регуляторний 

акт забезпечує досягнення цілі, а саме нормативно-правове регулювання 

проведення ідентифікації ПНО.  

 

 

 
Голова Державної  
архівної служби України    Т. І. Баранова 

 

«_15_» ______03_____ 2019 року  

 

 


