Звіт
про періодичне відстеження результативності змін внесених до деяких
постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 252
1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2013 р. № 252 «Про
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Державна архівна служба України (Департамент страхового фонду
документації).
3. Цілі прийняття акта
Цілями прийняття Постанови є реалізація вимог Закону України «Про
страховий фонд документації України».
4. Строк виконання заходів з відстеження
з 10 квітня 2015 року по 27 квітня 2018 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 Постанови здійснювалося шляхом аналізу
інформації, отриманої від центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, а також річних звітів Департаменту
страхового фонду документації Укрдержархіву.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Кількісне значення статистичних показників результативності:
кількість розроблених та затверджених міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади за погодження з Укрдержархівом
Галузевих програм створення страхового фонду документації (далі – галузеві
програми) за період 2015-2018 роки – 8;
кількість розроблених та затверджених міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади за погодження з Укрдержархівом
Доповнень до діючих галузевих програм за період 2015-2018 роки – 12.
Проводились заходи щодо переведення документів галузевого СФД на
архівне зберігання або анулювання на підставі рішення постачальників
документів за погодженням з Укрдержархівом за період 2015 – 2017:
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отримано 477 Актів про відповідність мікрофільмів СФД чинній
документації (далі - Акти);
погоджено 4 Переліки мікрофільмів, які підлягають переведенню на
архівне зберігання або анулювання (далі - Переліки);
Акти та Переліки надано до баз зберігання для організації подальшої
роботи.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь
досягнення визначених цілей
Отримані результати дають підстави зробити висновок, що регуляторний
акт має високий ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації
його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень.
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