
Звіт 

про періодичне відстеження результативності наказу МНС України 

від 22.10.2003 № 400 «Про Порядок підтвердження закладення технічної та 

проектної робочої документації до страхового фонду документації 

України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

13.11.2003 за № 1046/8367 

1. Вид та назва регуляторного акта 

 

Наказ МНС України від 22.10.2003 № 400 «Про Порядок підтвердження 

закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду 

документації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

13.01.2003 за № 1046/8367 (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 01 січня 2017 року по 01 серпня 2020 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 видачі Актів (Довідок) закладення технічної та 

проектної робочої документації до страхового фонду документації України 

(далі - Акти (Довідки)), скарг про неналежне надання Актів (Довідок), 

порівняння кількості виданих Актів (Довідок) із загальною кількістю виробів та 

об'єктів, документація на які закладена до страхового фонду документації 

України.  

Кількість виданих Актів (Довідок) має наближатись до кількості виробів та 

об'єктів, документація на які закладена до страхового фонду документації 



України, а кількість Скарг про неналежне надання Актів (Довідок) має 

зменшуватись та наближатись до 0. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

 

За результатами виробничої діяльності спеціальних установ страхового 

фонду документації та звітів про видані Акти (Довідки) підготовлено такі дані: 

 

Таблиця. Данні відстеження щодо видачі Актів (Довідок) 

Показники відстеження 

в т. ч. за роками 

2017  2018 2019 
2020 

(за 7 місяців) 
Разом 

Кількість виданих Актів 785 653 672 358 2468 
Кількість виданих Довідок 49 39 67 0 155 
Кількість виробів та об'єктів, 

документація на які закладена 

до СФД 

959 815 692 384 2850 

Кількість виробів та об'єктів, 

документація на які закладена 

до СФД та на які не отримано 

Акти (Довідки) 

125 123 0 26 274 

Скарги щодо неналежної 

якості видачі Актів (Довідок)  
0 0 0 0 0 

 

За період відстеження, для надання Актів (Довідок) закладення технічної 

та проектної робочої документації до страхового фонду документації України, 

зверталися сім установ системи страхового фонду документації, які входять до 

сфери управління Укрдержархіву. Скарг про неналежне надання Актів 

(Довідок) не надходило. 

Різниця у річній кількості виданих Актів (Довідок) та кількості виробів та 

об'єктів, документація на які закладена до страхового фонду документації 

України за відповідний рік має тенденцію до зниження. 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення визначених цілей  

 

Кількісні показники свідчать про те, що різниця у річній кількості 

виданих Актів (Довідок) та кількості виробів та об'єктів, документація на які 

закладена до страхового фонду документації України за відповідний рік має 

тенденцію до зниження, скарг про неналежне надання Актів (Довідок) не 

надходило. Це дає підстави зробити висновок, що регуляторний акт має 

високий ступінь досягнення визначених цілей. Результати реалізації цього акту 

мають позитивну динаміку. 

 
Голова  
Державної архівної служби України                                   Анатолій ХРОМОВ 
 

«____» ______________ 2020 року  


