
Звіт 

про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.05.2002 № 642 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру документів страхового фонду документації 

України», із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів 

України від 25.05.2006 № 742, від 10.04.2013 № 252 та від 17.07.2015 № 517 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 642 «Про 

затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів страхового 

фонду документації України», із змінами, внесеними згідно з постановами 

Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 742, від 10.04.2013 № 252 та 

від 17.07.2015 № 517 (далі – Постанова).  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

Державна архівна служба України (структурний підрозділ - Департамент 

страхового фонду документації). 

3. Цілі прийняття акта 

 

Цілями прийняття Постанови є реалізація вимог Закону України «Про 

страховий фонд документації України». 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

 

з 01 січня 2016 року по 15 травня 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 Постанови здійснювалось шляхом аналізу 

накопиченої інформації щодо ведення Державного реєстру документів 

страхового фонду документації (далі – Державний реєстр документів СФД) за 

повні роки періоду відстеження. 

 

 

 

 



 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

 

Відстеження результативності Постанови проведено на підставі аналізу 

інформації бази даних Державного реєстру СФД за кількісними показниками 

внесених до бази даних об’єктів та динаміки загального наповнення Державного 

реєстру СФД.  

Станом на 01 січня 2019 року у Державному реєстрі СФД зареєстровано 

39633 об’єкта.  

 

 
Показники відстеження в т. ч. за роками 

2016 2017 2018 

Внесено об’єктів до Державного реєстру СФД 481 959 815 

Всього об’єктів в Державному реєстрі СФД 37859 38818 39633 

Кількість звернень щодо надання інформації з 

Державного реєстру СФД 1 15 9 

Скарги щодо ведення Державного реєстру СФД - - - 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення визначених цілей  

 

Кількісні показники Державного реєстру СФД за період відстеження 

мають стабільно високі значення при постійному зростанні його наповнення. 

Показник кількості звернень щодо надання інформації з Державного реєстру 

СФД також має тенденцію до зростання. Пропозиції (зауваження), заяви 

(клопотання) і скарги щодо ведення Державного реєстру СФД у звітному 

періоді відсутні. 

Отримані результати дають підстави зробити висновок, що регуляторний 

акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації 

його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

 

 
Голова Державної  
архівної служби України    Т. І. Баранова 

 

«_31___» _травня__ 2019 року  

 

 


