
Звіт про відстеження результативності  
наказу Міністерства юстиції України від 29 листопада 2013р. № 2541/5  

«Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у 
сфері страхового фонду документації України» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується 
 Наказ Міністерства юстиції України від 29 листопада 2013р. № 2541/5 „Про 
затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері 
страхового фонду документації України» (далі–Наказ).  
2. Виконавець заходів з обстеження  
 Державна архівна служба України (департамент страхового фонду 
документації). 
3. Цілі прийняття акта 
 Основною ціллю прийняття Наказу є реалізація вимог Закону України „Про 
страховий фонд документації України” 
4. Строк виконання заходів з відстеження  
  з 21вересня 2016 по 26 вересня  2019 року. 
5. Тип відстеження  
 Періодичне відстеження. 
6. Метод відстеження результатів відстеження  
 Статистичний. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а 
також способи одержання даних  
 Відстеження результативності Наказу здійснювалося шляхом аналізу актів 
перевірок додержання вимог законодавства у сфері формування та ведення 
страхового фонду документації (далі–Акти) та Річних планів здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) Державної архівної служби України (далі–Річні 
плани). 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності  
 Згідно з Річними планами за період 2016-2019 рік проведено 89 перевірок 
суб’єктів державної системи страхового фонду документації, у тому числі: 47 у 
2016 році, 6 у 2017 році, 19 у 2018 році, 17- у 2019 році.  
 За результатами проведених перевірок було складено 89 Актів, в яких 
надано 445 пропозицій з яких на цей час  виконано  356. 

Проведені перевірки сприяли розробленню та затвердженню  
38 регіональних програм формування страхового фонду документації. 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 
визначених цілей  
 Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, але 
потребує внесення змін у частині затвердження уніфікованих форм актів 
відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», доручення 
Прем’єр-міністра України від 21.06.2018 року № 25232/0/1-18 щодо приведення  
органами державного нагляду (контролю) власних нормативно-правових актів у 
відовідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 
періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а 
також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення 
планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)». 
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