
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

31.07.2012        м. Запоріжжя № 56

Про затвердження звіту про результати 
повторного відстеження результативності
регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», за результатами проведеного  
повторного відстеження результативності регуляторного акта - наказу 
Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження 
цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької 
області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції у Запорізькій області  28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звіт про результати повторного відстеження 
результативності регуляторного акта – наказу Державного архіву Запорізької 
області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що 
виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах»
(далі – Звіт), що додається.

2. Оприлюднити цей наказ та Звіт на веб-сайті Державного архіву 
Запорізької області в мережі Інтернет. 

3. Заступнику директора Пилявській О.Л. в установленому порядку 
надіслати Звіт до спеціально уповноваженого органу з питань реалізації
державної регуляторної політики.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник директора О.Л. Пилявська 



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного
архіву Запорізької області

31.07.2012 № 56

ЗВІТ
про результати повторного відстеження результативності регуляторного 

акта – наказу Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 
«Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним 

архівом Запорізької області на договірних засадах»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер:

Наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про 
затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом 
Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному 
управлінні юстиції у Запорізькій області  28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445 
та офіційно оприлюднено у газеті «Запорізька правда» 5 лютого 2011 року № 18 
(22856) (далі – регуляторний акт).

Назва виконавця заходів з відстеження:
Державний архів Запорізької області (заступник директора                 

Пилявська О.Л., фінансово-господарчий відділ, відділ інформації та 
використання документів, відділ формування Національного архівного фонду 
та діловодства).

Цілі прийняття акта:
Метою регуляторного акту є затвердження економічно обгрунтованих цін 

на роботи і послуги на даному етапі, які б відповідали потребам Державного 
архіву Запорізької області, а саме:

- якісне надання послуг у сфері використання відомостей, що містяться в 
архівних документах, які зберігаються в Державному архіві Запорізької області, 
та виконання робіт у сфері забезпечення збереженості архівних документів, їх 
науково-технічного опрацювання на підприємствах, в установах і організаціях;

- залучення позабюджетних коштів та ефективне їх використання;
- збільшення надходжень до бюджету від сплачених Державним архівом 

Запорізької області податків та соціальних платежів;
- упорядкування функціонування, отримання додаткових коштів на 

оновлення та реконструкцію основних фондів Державного архіву Запорізької 
області;

- інформатизація архівної справи тощо.

Строк виконання заходів з відстеження:
Липень 2012 року.



Тип відстеження:
Повторне відстеження.
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», згідно з Планом-графіком
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних 
актів на 2012 рік (наказ Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012   
№ 3), у січні 2012 року проведено базове відстеження результативності 
регуляторного акта. Звіт про результати базового відстеження результативності 
регуляторного акта затверджено наказом Державного архіву Запорізької області 
від 26.01.2012 № 10 «Про затвердження звіту про результати базового 
відстеження результативності регуляторного акта». Наказ від 26.01.2012 № 10 
та звіт про результати базового відстеження оприлюднено на веб-сайті 
Державного архіву Запорізької області (www.archivzp.gov.ua ) 31.01.2012. Звіт 
про результати базового відстеження 01.02.2012 було надіслано до спеціально
уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики -
Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Базове відстеження результативності здійснювалося після набрання 
чинності регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого повинно початися 
проведення повторного відстеження результативності цього акта (05.02.2012 –
один рік з дня набрання чинності регуляторним актом).

У липні цього року згідно з Планом-графіком проведення заходів з 
відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2012 рік (наказ 
Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 3) проведено повторне 
відстеження результативності регуляторного акта.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» для визначення значень показників 
результативності цього регуляторного акта використовувалися виключно 
статистичні дані.

Методи одержання результатів відстеження:
Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено за 

підсумками фінансово-господарської діяльності Державного архіву Запорізької 
області за 2011 рік, за результатами аналізу надходжень коштів на спеціальний 
рахунок від надання платних послуг архівом. При відстеженні результативності 
регуляторного акту використовувались статистичні дані за результатами 
підведення підсумків роботи за 2011 рік зі зверненнями громадян, у сфері 
використання інформації та науково-технічного опрацювання архівних 
документів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту проведено за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Державного архіву Запорізької 
області за І півріччя 2012 року у порівнянні з результатами фінансово-
господарської діяльності за І півріччя 2011 року. При відстеженні 
результативності регуляторного акту використовувались статистичні дані за 
результатами підведення підсумків роботи за І півріччя 2012 року зі 



зверненнями громадян, у сфері використання інформації та науково-
технічного опрацювання архівних документів.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних:

При базовому та повторному відстеженні результативності 
використовувалися:

- кількість наданих платних послуг; 
- обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері 

використання архівних документів;
- обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері 

забезпечення збереженості архівних документів, їх науково-технічного 
опрацювання на підприємствах, в установах і організаціях; 

- розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено 
на покриття витрат, пов’язаних із функціонуванням, утриманням і ремонтом 
майна архіву, зміцнення його матеріально-технічної бази, розвиток архівної 
системи.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
За результатами повторного відстеженні результативності регуляторного

акту:
1. Фактичні надходження до спеціального фонду державного бюджету в 

Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2012 року – 94533,45 грн.

2. Кількість юридичних та фізичних осіб, які замовляли платні послуги:
у сфері використання 
архівних документів  
(окрім послуг, які 
надаються відповідно до 
законодавства 
надаються безоплатно)

у сфері забезпечення 
збереженості архівних 
документів, їх науково-
технічного опрацювання 
на підприємствах, в 
установах і організаціях

загальна кількість 
юридичних та фізичних 
осіб

І півріччя 
2011 року

І півріччя 
2012 року

І півріччя 
2011 року

І півріччя 
2012 року

І півріччя 
2011 року

І півріччя 
2012 року

247 124 0 8 247 132
Кількість юридичних та фізичних осіб, які замовляли платні послуги, 

зменшено, але обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг збільшився 
за рахунок збільшення результативності цієї роботи – змінено основний 
пріоритет.

3. Обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг:
у сфері використання 
архівних документів  

у сфері забезпечення 
збереженості архівних 
документів, їх науково-
технічного опрацювання 
на підприємствах, в 
установах і організаціях

загальний обсяг коштів 

І півріччя 
2011 року

І півріччя 
2012 року

І півріччя 
2011 року

І півріччя 
2012 року

І півріччя 
2011 року

І півріччя 
2012 року

5966,23 
грн.

10309,94
грн.

0 28914,17
грн.

5966,23 
грн.

39224,11 
грн.



4. Всі кошти, що надійшли на спеціальний рахунок Державного архіву 
Запорізької області, згідно з плановим розподілом, направлено на покриття 
витрат, пов’язаних із функціонуванням, утриманням архіву, зміцнення його 
матеріально-технічної бази тощо.

Ці кошти було спрямовано:
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- на придбання канцелярських та господарських товарів;
- на придбання маркованої та немаркованої продукції;
- на часткову оплату послуг з охорони приміщень;
- на оплату відряджень працівників та ін.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей:

На підставі результатів базового відстеження результативності наказу 
Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження 
цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької 
області на договірних засадах», можна зробити висновок про його доцільність: 

враховуючи, що за результатами базового відстеження, обсяг коштів, 
отриманих від надання платних послуг фізичним і юридичним особам за 2011 
рік становив 29494 грн., а за І півріччя 2012 року вже одержано 39224,11 грн., 
можна прогнозувати збільшення одержаних коштів;

за рахунок коштів, що надійшли від платних послуг, зменшено 
навантаження на державний бюджет; 

за рахунок цих коштів було придбано канцелярські товари, конверти і 
марки, завдяки цьому було вчасно підготовлено та відправлено відповіді на 
запити громадян соціально-правового характеру, які за законодавством є 
безоплатними, оплачено послуги з охорони архівів та ін.

На підставі відстеження можна зробити висновок про перевагу вигод від 
його введення для сфер інтересів держави, юридичних осіб та громадян.

Державною архівною службою України у липні 2012 року підготовлено 
та розміщено на власному веб-сайті (http://www.archives.gov.ua) для 
обговорення проект регуляторного акту – проект наказу Міністерства юстиції 
України «Про затвердження Порядку надання платних послуг архівними 
установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», який є одним із 
основних документів для підготовки регуляторних актів, що регулюють ціни на 
платні послуги архівних установ. У зв’язку з цим, у ІV кварталі 2012 року 
заплановано підготовку проекту нової редакції наказу про затвердження цін на 
роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на 
договірних засадах, згідно з яким цей регуляторний акт втратить чинність.

Заступник директора Державного 
архіву Запорізької області О.Л. Пилявська 


