
Звіт 

про базове відстеження результативності наказу Міністерства юстиції 

України від 29.01.2021  № 340/5 «Про затвердження уніфікованої форми 

акта, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 

 у сфері формування та ведення страхового фонду документації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за 

№ 121/35743 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2021  № 340/5 «Про 

затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 

формування та ведення страхового фонду документації» (далі – 

регуляторний акт). 

  

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження 
Державна архівна служба України (структурний підрозділ - департамент 

страхового фонду документації) (далі − Укрдержархів). 

 

3. Цілі прийняття акта 

Основною ціллю прийняття акта є затвердження уніфікованої форми акта, 

що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу 

державного нагляду (контролю) Укрдержархівом та переліку питань 

уніфікованої форми акта який містить лише визначені у нормативно-правовій 

базі питання та виключає суб’єктивне відношення під час визначення 

результатів. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Відстеження здійснено у період з 22 лютого 2021 року по 28 січня 

2022 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 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 

аналізу актів складених за результатами проведення планових (позапланових), 

заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами 



господарювання вимог законодавства у сфері формування та ведення 

страхового фонду документації (далі – Акти перевірок), форма яких передбачає 

надання, у разі наявності, суб’єктами господарювання, на яких поширюється 

дія регуляторного акта, пояснень, зауважень або заперечень щодо проведеного 

заходу державного нагляду (контролю) та складеного акту перевірки. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

З часу набрання чинності регуляторного акта за результатами здійснених 

заходів державного нагляду (контролю), складено 9 актів перевірок. Зауважень 

або заперечень щодо проведених заходів державного нагляду (контролю) та 

складених актів перевірок від суб’єктів господарювання, на яких поширюється 

дія регуляторного акта не було. 

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

В результаті прийняття регуляторного акта врегульовано питання 

документального оформлення посадовими особами Укрдержархіву результатів 

проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері 

страхового фонду документації та виключено можливість суб’єктивного 

відношення під час визначення результатів зазначених заходів. 

Відсутність зауважень від суб’єктів регулювання, є показником 

результативності даного регуляторного акта, але у зв’язку з прийняттям наказу 

Міністерства юстиції України від 26.05.2021 № 1850/5 «Про затвердження 

Порядку та правил внесення змін до документів галузевого страхового фонду 

документації» він потребує доопрацювання. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде 

проведено у січні 2023 року.  

 

 

В. о. Голови Державної 

архівної служби України                                                      Тетяна ЄМЕЛЬЯНОВА 

 

«____» ____________ 2022 року 


