
Звіт
про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів

України від 08.11.2017 № 840  «Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у

сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду
документації та визначається періодичність здійснення планових заходів

державного нагляду (контролю) Державною архівною службою»

1. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Державна архівна служба України 
(структурний підрозділ - департамент страхового фонду документації).

2. Цілі прийняття акта
Цілями  прийняття  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про затвердження  критеріїв,  за  якими  оцінюється  ступінь  ризику  від
провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення
і використання страхового фонду документації та визначається періодичність
здійснення  планових  заходів  державного  нагляду  (контролю)  Державною
архівною  службою»  (далі-Постанова)  є  створення  чітких,  зрозумілих  та
вимірюваних показників (критеріїв),  за  якими оцінюється ступінь ризику від
провадження  господарської  діяльності  та  визначається  періодичність
здійснення  планових  заходів  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері
страхового  фонду  документації,  чітке  визначення  кількості  та  частоти
здійснення перевірок суб’єктів господарювання,  які  відносяться до високого,
середнього та незначного ступенів ризику у відповідній сфері.

3. Строк виконання заходів з відстеження 
З 08 листопада 2017 року по 30 листопада 2018 року.

4. Тип відстеження 
Повторне відстеження.

5. Метод одержання результатів відстеження 
Статистичний.

6. Дані  та  припущення,  на  основі  яких  відстежується
результативність, а також способи одержання даних

У зв’язку з тим, що відповідно до вимог Закону України «Про тимчасові
особливості  здійснення  заходів  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері
господарської  діяльності» від  03.11.2016  №  1728-VIII у  2017-2018  роках
продовжено дію  мораторію  на  проведення  органами  державного  нагляду
(контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері  господарської  діяльності  перевірки додержання  суб’єктами
господарювання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації
не проводились, тому одержання статистичних даних є неможливим.



7. Кількісні та якісні значення показників результативності
У зв’язку з тим, що відповідно до вимог Закону України «Про тимчасові

особливості  здійснення  заходів  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері
господарської  діяльності»  від  03.11.2016  №  1728-VIII  у  2017-2018  роках
продовжено  дію  мораторію  на  проведення  органами  державного  нагляду
(контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері  господарської  діяльності  перевірки  додержання  суб’єктами
господарювання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації
не проводились, тому кількісні та якісні значення показників результативності
отримати неможливо.

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

У зв’язку з приведенням  положень Постанови у відповідність до вимог
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)»,  зважаючи
на  неможливість  проведення  розрахунку  кількісних  та  якісних  показників
результативності поточної редакції Постанови, необхідним є розроблення нової
редакції Постанови.

Голова Державної 
архівної служби України    Т.І. Баранова

«____» ______________ 2018 року 


