
Звіт 

про періодичне відстеження результативності наказу МНС України 

від 12.11.2010 № 1016 «Про затвердження Стандарту надання Державним 

департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги 

щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у Державному реєстрі 

потенційно небезпечних об’єктів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09.12.2010 за № 1235/18530 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ МНС України від 12.11.2010 № 1016 «Про затвердження Стандарту 

надання Державним департаментом страхового фонду документації 

адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об’єкта у 

Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 09.12.2010 за № 1235/18530 (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 реалізація вимог Закону України «Про 

страховий фонд документації України». 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

з 09 грудня 2018 року по 02 грудня 2021 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 

Відповідно до п.1.2 Наказ установлює загальні вимоги щодо оформлення 

та видачі Свідоцтва про реєстрацію потенційно небезпечного об'єкта у 

Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів (далі – Свідоцтво).  

Відповідно до п.1.3 усі ідентифіковані потенційно небезпечні об’єкти 

(далі –ПНО) підлягають паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі 

потенційно небезпечних об’єктів (далі – Державний реєстр ПНО). Фактом 

реєстрації ПНО у Державному реєстрі ПНО є Свідоцтво. Видача Свідоцтва є 

заключним етапом проведення паспортизації та реєстрації ПНО. 

Відстеження результативності Наказу здійснювалось шляхом аналізу та 

систематизації накопиченої інформації щодо ведення Державного реєстру 

ПНО. 

Наповнення та підтримка в достовірному стані бази даних Державного 

реєстру ПНО здійснюється на підставі наданих власниками ПНО паспортів 

ПНО, повідомлень про зміни в паспортах ПНО та повідомлень про вилучення 

об’єктів із Державного реєстру ПНО в разі ліквідації чинників небезпеки чи 

самих об’єктів.  



У зв’язку із закінченням дії атестації відповідності АС класу І з 21.01.2019 

внесення інформації про ПНО до бази даних Державного реєстру ПНО 

призупинено. З 22.01.2019 інформація про ПНО вносилась до проміжної бази 

даних Науково-дослідного проектно-конструкторського та технологічного 

інституту мікрографії. Тому при проведенні аналізу враховувалась загальна 

інформація бази даних Державного реєстру ПНО та проміжної бази даних 

ПНО. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Станом на 19.11.2021 до бази даних Державного реєстру потенційно 

небезпечних об’єктів внесено інформацію про 29364 ПНО.  
 

Таблиця. Динаміка наповнення Державного реєстру ПНО 
Показники відстеження в т. ч. за роками 

2019 2020 2021 

Внесено об’єктів до Державного реєстру ПНО 751 591 796 

Актуалізовано інформацію 1228 1390 1134 

Всього об’єктів в Державному реєстрі ПНО 27301 28568 29364 

Видано Свідоцтв 1979 1981 1930 

Кількість звернень щодо надання інформації з 

Державного реєстру СФД 
44 45 46 

Скарги щодо ведення Державного реєстру СФД - - - 
 

Кількісні показники інформаційних даних Державного реєстру ПНО за 

період відстеження мають стабільно високі значення при постійному зростанні 

наповнення Державного реєстру ПНО. Показник звернень щодо надання 

інформації з Державного реєстру ПНО є показником важливості проведення 

паспортизації ПНО, складовою частиною якої є видача Свідоцтв. 

 Упорядкування діяльності підрозділів системи страхового фонду 

документації у частині ведення Державного реєстру потенційно небезпечних 

об'єктів, надання адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва, відсутність 

скарг щодо проведення паспортизації ПНО, є показником результативності 

даного регуляторного акта та його відповідності нормативно-правовим актам 

які забезпечують нормативно-правове регулювання у сфері страхового фонду 

документації та цивільного захисту. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення визначених цілей  

Відстеження результативності Наказу показав, що даний регуляторний 

акт забезпечує досягнення цілі, а саме нормативно-правове регулювання 

ведення Державного реєстру ПНО.  

За текстом Наказу доцільно внести зміни щодо сучасного стану завдань 

та функцій органів виконавчої влади. 

 

 
Голова Державної  
архівної служби України                                                 Анатолій ХРОМОВ 

 

«____» ______________ 2021 року  


