
Звіт 

про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів 

України від 10.01.2019 № 9 «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 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 9 «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). 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 

Державна архівна служба України 

(структурний підрозділ - департамент страхового фонду документації). 

3. Цілі прийняття акта 

 

Цілями прийняття Постанови 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. 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

 

Відстеження здійснено у період з січня 2019 року по січень 2021 року. 

5. Тип відстеження  

 

Повторне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження  

 

Статистичний. 

 

 

 



7. Дані та припущення, на основі яких відстежується 

результативність, а також способи одержання даних 
 

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акту 

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

господарювання. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

 

Кількісними та якісними показниками результативності регуляторного 

акту забезпечується перерозподіл уваги органу державного нагляду (контролю) 

у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду 

документації на великих суб’єктів господарювання та більш ризикових 

суб’єктів господарювання. 

До Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 

Державної архівної служби України на 2021 рік, затвердженого наказом 

Державної архівної служби України від 20.11.2020 № 144 та Плану здійснення 

комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2021 рік, 

затвердженого наказом Державної регуляторної служби України 

від 16.11.2020 № 114 включено 30 суб‘єктів державної системи страхового 

фонду документації, з них з високим ступенем ризику 30 або 100 %. 

Проведення перевірок здійснюється виключно за Річним планом 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної архівної служби 

України на 2021 рік та Планом здійснення комплексних заходів державного 

нагляду (контролю) на 2021 рік, включення суб’єктів до зазначених планів 

здійснюється прозоро із розрахунками ступенів ризику. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь 

досягнення визначених цілей 
 

Результати повторного відстеження результативності регуляторного акту, 

при співставленні з результатами базового відстеження, довели ефективність та 

доцільність регуляторного акта. 

В результаті прийняття регуляторного акта встановлено чіткі критерії 

віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику та, як наслідок, 

забезпечено сприятливі умови для провадження господарської діяльності в 

Україні. 

Встановлена регуляторним актом періодичність здійснення заходів 

державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання, зменшує тиск на 

суб’єктів господарювання та поліпшує бізнес-клімат в Україні. 

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної 

політики.  

 
Голова Державної  
архівної служби України                            Анатолій ХРОМОВ 
 

«____» ______________ 2021 року  


