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ЗВІТ 

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
 

наказу МНС України від 07.11.2002 № 293 «Про затвердження Положення 

про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового 

фонду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за № 218/7539 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ МНС України від 07.11.2002 № 293 «Про затвердження Положення 

про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19.03.2003 за № 218/7539 (далі – Наказ).  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Державна архівна служба України (структурний підрозділ - департамент 

страхового фонду документації). 

3. Цілі прийняття акта 

Цілями прийняття Наказу є здійснення координації та контролю робіт 

щодо формування страхового фонду документації України і встановлення 

вимог щодо надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду. 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

з 16 березня 2019 року по 21 липня 2022 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 Наказу здійснювалось шляхом аналізу 

накопиченої інформації щодо кількості і термінів виконання процедур з видачі 

дозволів на виготовлення документів страхового фонду (далі – Дозволи) та 

скарг щодо неналежної якості надання Дозволу за повни роки періоду 

відстеження. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Кількісні та якісні  значення статистичних показників результативності: 
Показники 

відстеження 
в т. ч. за роками 

2019  2020 2021 Разом 

нада-

них 

дозво-

лів 

(шт.) 

Кількість 

(шт.) 

Середній 

термін 

виконан

ня (днів) 

Кількість 

(шт.) 

Середній 

термін 

виконан

ня (днів) 

Кількість 

(шт.) 

Середній 

термін 

виконан

ня (днів) 

Надано Дозволів 2 3 - - 3 4 5 

Скарги щодо 

неналежної якості 

надання Дозволу 

- - - - - - - 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення визначених цілей  

За період відстеження було надано п’ять дозволів, що складає 62% від 

кількості установ страхового фонду документації. Середній фактичний термін 

надання Дозволів склав 3,5 робочих дні, що не перевищує встановлений 

статтею 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» термін у десять робочих днів. Скарги щодо неналежної якості 

надання Дозволу не надходили. Таким чином Наказ забезпечує нормативно-

правове регулювання вимог щодо надання дозволу на виготовлення документів 

страхового фонду.  

Однак, на теперішній час даний регуляторний акт не відповідає сучасним 

вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» у частині законодавчого визначення переліку документів для 

одержання (скасування) Дозволу. 

 

 

 
Голова Державної  
архівної служби України                                                     Анатолій ХРОМОВ 
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