Звіт
про результати повторного відстеження результативності дії наказу
Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 “Про
затвердження цін на роботи ( послуги), що виконуються центральними
державними архівними установами на договірних засадах”

Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності
якого здійснюється:
Наказ Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 “Про
затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними
державними архівними установами на договірних засадах” зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 08.08.08 за № 730/15421 ( далі - наказ № 82).
Назва виконавця заходів повторного відстеження результативності:
Державний комітет архівів України за щорічною інформацією,
надісланою державними архівними установами.
Цілі прийняття акта:
Приведення розміру цін у відповідність до вимог законодавства та потреб
центральних державних архівних установ, покращення їх фінансового
положення, що сприятиме більш раціональному використанню коштів
Державного бюджету.
Строк виконання заходів з відстеження:
Січень 2009 року – грудень 2010 року.
Тип відстеження:
Повторне відстеження.
Методи одержання результатів відстеження:
Повторне відстеження дії наказу № 82 здійснювалося на підставі
щорічної інформації, надісланої державними архівними установами. Зокрема
шляхом аналізу:
- кількості наданих послуг;
- обсягів коштів, отриманих від надання платних послуг;
- розміру коштів, що витрачаються центральними державними архівними
установами на покриття видатків, пов’язаних з їх функціонуванням,
утриманням та експлуатацією.
Дані
та
припущення,
на
основі
яких
відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних:
Дані, на основі яких відстежувалася результативність Порядку,
затвердженого наказом № 82, отримані за результатами щорічної звітності про
стан і обсяг архівних документів.

Результативність відстежувалася за даними, що отримані із щорічної
інформації, надісланої державними архівними установами, та на підставі
паспортів зазначених установ.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
У результаті запровадження наказу № 82 посилено контроль за наданням
платних послуг архівними установами, станом забезпечення захисту законних
прав та інтересів громадян.
Відстеження результативності:
1. Використання інформації документів
№
1
2

3

4

5

Ініціативне
інформування
Виконання
запитів:
- тематичних
Виконання запитів
соціальноправового
характеру
Підготовка:
- виставок
документів
- радіопередач
- телепередач
- публікацій у
пресі
Організація
роботи
користувачів у
читальному залі

запит
з них з
позитивним
результатом
запит
з них з
позитивним
результатом

користувач
у т.ч. іноземний

План
2009
822

Факт
2009
1236

План
2010
798

Факт
2010
1156

21917

81836

25167

41790
36003

72982
210097

525405

229842

351331
306188

470111
697

1436

854

1467

340
112
1086

530
540
1542

315
129
1021

517
556
1625

15890

28317
888

18212

27177
1004

2. Динаміка надходжень від надання платних послуг за період 2009-2010 років
Рік
2009
2010

Надійшло до спеціального фонду
від надання платних послуг
(тис. грн.)
5890,0
7580,0

Відраховано ПДВ в держбюджет
(тис. грн.)
1178,0
1516,0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня
досягнення визначених цілей:
На підставі результатів повторного відстеження результативності дії
наказу Державного комітету архівів України від 06.05.2008 № 82 можна
зробити висновок про його доцільність.

Так, збільшився обсяг коштів від надання платних послуг, що в свою
чергу призвело до збільшення відрахувань до державного бюджету. Це
дозволить спрямовувати кошти на розвиток архівної системи та часткове
покриття видатків центральних державних архівних установ, сприятиме більш
раціональному використанню коштів Державного бюджету.
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