
Звіт

про періодичне відстеження результативності змін до Положення про
порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального)

страхового фонду документації, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 16 липня 2008 року № 643

1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від 16  липня 2008  року № 643

«Про  внесення  змін  до  Положення  про  Державну  технічну  інспекцію
Державного департаменту страхового фонду документації  та  Положення про
порядок  формування,  ведення  та  використання  обласного  (регіонального)
страхового фонду документації». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Державна  архівна  служба  України  (Департамент  страхового  фонду

документації).

3. Цілі прийняття акта
Цілями  прийняття змін  до абзацу  другого  пункту  7  Положення  про

порядок  формування,  ведення  та  використання  обласного  (регіонального)
страхового фонду документації, якими передбачено, що «Обласні (регіональні)
програми затверджуються: 

Верховною Радою Автономної  Республіки  Крим -  програма  створення
страхового фонду документації Автономної Республіки Крим; 

обласною радою -  програма  створення  страхового  фонду  документації
області;

Київською і  Севастопольською міськими радами -  програма  створення
страхового фонду документації мм. Києва або Севастополя;

районною радою -  програма  створення  страхового  фонду документації
району;

міською  радою  -  програма  створення  страхового  фонду  документації
міста»

є  визначення  порядку  і  розмежування  затвердження  регіональних
програм  створення  страхового  фонду  документації  органами  влади  АРК,
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

4. Строк виконання заходів з відстеження 
з 16 липня 2015 по 01 серпня 2018 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 здійснювалося шляхом аналізу
інформації, отриманої від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування,  а  також  річних  звітів  Департаменту  страхового  фонду
документації Укрдержархіву.



8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Кількісне значення статистичних показників результативності: 
кількість  діючих обласних  (регіональних)  програм  створення  страхового

фонду документації станом на 01.07.2018 – 45;
кількість  місцевих  органів  влади,  якими  планується  розробка  та

затвердження  обласних  (регіональних)  програм  створення  страхового  фонду
документації станом  на  31.07.2018  року  -  32  (обласні  -  11,  міст  обласного
значення - 19, районні - 2). 

Кількість розроблених та затверджених місцевими органами виконавчої
влади  та  органами  місцевого  самоврядування  за  погодженням  з
Укрдержархівом обласних (регіональних) програм створення страхового фонду
документації за період 2015-2018 роки – 29.

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного  акта  та  ступінь
досягнення визначених цілей 

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.

Перший заступник голови Державної 
архівної служби України                                                                    І. М. Кісіль
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