
Звіт 

Про базове відстеження результативності  проекту 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»  

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Проект 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». 

  

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження 

Державна архівна служба України (департамент страхового фонду 

документації). 

 

3. Цілі прийняття акта 
Основною ціллю державного регулювання 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, що, у свою чергу, дозволить чітко врегулювати 

кількість та частоту здійснення перевірок суб’єктів господарювання, які 

відносяться до високого, середнього та незначного ступенів ризику у 

відповідній сфері. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Відстеження здійснено у період з липня 2018 року по січень 2019 року.  

 

5. Тип відстеження 
Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, а також способи одержання даних 
Базове відстеження результативності цього регуляторного акту 

здійснювалось шляхом збору та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів 

господарювання. 

 

 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Кількісними показниками результативності регуляторного акту є 

перерозподіл уваги органу державного нагляду (контролю) у сфері створення, 

формування, ведення і використання страхового фонду документації на: 

великих суб’єктів господарювання: 
Показник Великі Середні Малі* Мікро* Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, які підпадають під дію 

регулювання, одиниць 
399 

 

14934 
 

- 
 

- 15333 
 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 2,6 97,4 - - 100 

* Малі та мікропіприєства участь у створенні страхового фонду документації не 

беруть, тому заходи державного нагляду (контролю) у сфері страхового фонду документації 

на них не розповсюджуються. 

більш ризикових суб’єктів господарювання: 
прогнозований розподіл суб’єктів господарювання за кількістю: 1302 або 8,5% - з 

високим, 4656 або 30% - із середнім та 9375 або 61,5% -  з незначним ступенем ризику. 

Якісними показниками результативності регуляторного акту є: 

здійснення заходів державного контролю органом державного нагляду 

(контролю) у сфері страхового фонду документації на принципах плановості й 

системності; 

підвищення об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері створення, формування, 

ведення і використання страхового фонду документації; 

виявлення та запобігання виникненню порушень вимог законодавства у 

сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду 

документації суб’єктами господарювання. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення 

мети будуть визначені при повторному дослідженні. 

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після 

набрання чинності регуляторного акту. 

За результатами повторного відстеження при співставленні з 

результатами базового відстеження буде визначена ефективність та доцільність 

акту. 

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної 

політики.  

 

 

Голова Державної 

архівної служби України                                                                      Т. І. Баранова  

 

«____» ____________ 2019 року 

 


