
Звіт 

про відстеження результативності наказу Міністерства юстиції  

України від 21.01.2015 № 80/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення в державній 

системі страхового фонду документації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2015 за № 78/26523 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується 

Наказ Міністерства юстиції України від 21.01.2015 № 80/5 «Про 

затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в державній системі страхового фонду документації»                

(далі – регуляторний акт). 

  

2. Виконавець заходів з обстеження  

Державна архівна служба України (структурний підрозділ - департамент 

страхового фонду документації) (далі − Укрдержархів). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Основною ціллю прийняття регуляторного акта є дотримання 

уповноваженими посадовими особами Укрдержархіву законодавства України 

при оформленні матеріалів про адміністративні правопорушення в державній 

системі страхового фонду документації. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

З 26 січня 2019 року по 28 січня 2022 року 

 

5. Тип відстеження  

Періодичне. 

 

6. Метод одержання результатів відстеження  

Статистичний. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

аналізу звітів про виконання річних планів здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Державною архівною службою України за 2019, 2020 і 

2021 роки, актів, складених за результатами здійснених заходів державного 

нагляду (контролю) та приписів щодо усунення порушень, виявлених під час 

здійснення відповідних заходів, форми яких передбачають підстави для 

оформлення протоколів про адміністративні правопорушення за порушення, 

передбачені статтею 188-25 КУпАП. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

За період 2019-2021 років проведено 59 заходів державного нагляду 

(контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері формування та 
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ведення страхового фонду документації суб’єктами державної системи 

страхового фонду документації, у тому числі: 24 - у 2019 році, 7 - у 2020 році, 

28 - у 2021 році. На підставі актів, складених за результатами здійснених 

заходів державного нагляду (контролю), складено 4 приписи щодо усунення 

порушень, виявлених під час здійснення відповідних заходів. Вимоги 

уповноважених посадових осіб Укрдержархіву щодо усунення порушень вимог 

законодавства виконані своєчасно у зв’язку з чим протоколи про 

адміністративні правопорушення за порушення, передбачені 

статтею 188-25 КУпАП не оформлялись. Оскаржень щодо вимог виданих за 

результатами проведених заходів державного нагляду (контролю) документів 

або дій уповноважених посадових осіб  Укрдержархіву у період з 2019 по 

2022 рік не було. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

В результаті прийняття регуляторного акта врегульовано механізм 

документального оформлення уповноваженими посадовими особами 

Укрдержархіву матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення, 

передбачені статтею 188-25 КУпАП. 

Відсутність оскаржень щодо вимог виданих за результатами проведених 

заходів державного нагляду (контролю) або дій уповноважених посадових осіб 

 Укрдержархіву у період з 2019 по 2022 рік, є показником результативності 

даного регуляторного акта, але він потребує внесення змін після прийняття змін 

до Закону України «Про страховий фонд документації України». 

 

 

 

В. о. Голови Державної 

архівної служби України                                                      Тетяна ЄМЕЛЬЯНОВА 

 

«____» ____________ 2022 року 
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