
На виконання ст.10 Закону України „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності” та згідно постанови КМУ від 
11.03.2004  року №308 „Про затвердження методик проведення аналізу 
впливу на відстеження  результативності регуляторного акта”, здійснено 
базове відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки 
стану суспільних відносин. 
1. Вид та назва регуляторного акта: 
        Проект наказу директора Державного архіву Чернівецької області „Про 
затвердження цін на роботи/ послуги/, які надаються державним архівом 
Чернівецької області на договірних засадах”. 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: 
         Державний архів Чернівецької області. 
3. Цілі прийняття акта 
       Наказ підготовлено з метою запровадження державного регулювання 
тарифів на платні послуги, які можуть надаватися архівними установами, що 
утримуються за рахунок бюджетних коштів у відповідності зі ст.. 35 Закону 
України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 
24.12.1993 №3814-ХІІ  
(зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 
07.05.1998 № 639„Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися  державними архівними установами, що утримуються за рахунок 
бюджетних коштів”( зі змінами), Порядку ціноутворення  на роботи ( 
послуги), що виконуються  державними архівними установами, 
затверджений наказом Державного комітету архівів України від 24.01.2001 
№6, необхідних для розв’язання проблеми недостатнього фінансування  
архіву, а саме: 
         - якісне надання послуг у сфері використання відомостей, що містяться 
в архівних документах, які зберігаються в Державному архіві Чернівецької 
області та виконання робіт у сфері забезпечення збереженості архівних 
документів, їх  
науково - технічного опрацювання на підприємствах, в установах та 
організаціях; 
          - створення умови для збільшення надходжень до спеціального фонду 
державного бюджету за рахунок платних послуг; 
           - забезпечення надійного рівня протипожежної безпеки документів 
Національного архівного фонду та приміщень архіву; 
            - організація виставкової діяльності архіву (придбання виставкового 
обладнання); 
           -  інформатизація архівної справи тощо. 
4. Строк виконання заходів з відстеження: 
           з 27 травня 2013року по 10 червня 2013 року. 
5. Тип відстеження: 
        Базове відстеження. 
6. Методи одержання результатів відстеження: 
           Відстеження результативності регуляторного акта проведено за 

 

Звіт  акта. регуляторного результативності відстеження базове про 



підсумками фінансово-господарської діяльності Державного архіву 
Чернівецької області за 2012 рік, за результатами аналізу надходжень коштів 
на спеціальний рахунок від надання платних послуг архівом. При 
відстеженні результативності регуляторного акта використовувались 
статистичні дані за результатами підведення підсумків роботи за 2012 рік зі 
зверненнями громадян, у сфері використання інформації та науково-
технічного опрацювання архівних документів. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність , а 
також способи одержання даних. 
  
При відстеженні результативності використовувалися: 
   - кількість наданих платних послуг; 
   - обсяги коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері 
використання архівних документів, а також із забезпечення збереженості та 
науково - технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах 
і організаціях; 
    - розмір коштів,отриманих  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. 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
      1.Фактичні надходження до спеціального фонду державного бюджету в 
Державному архіві Чернівецької області за 2012 рік-121,5 тис.грн. 
      2.Фактичне зменшення навантаження  на державний бюджет, за рахунок 
покриття поточних видатків архіву із спец фонду у 2012 році- 118,0 тис.грн. 
     3.Кількість юридичних та фізичних осіб, які замовляли платні послуги-
1474 чол. 
  4. Обсяг коштів, отриманих від надання платних  послуг у сфері 
використання архівних документів , а також із забезпечення збереженості та 
науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в установах і 
організаціях-67,2тис.грн. 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
цілей. 
Ціни, затверджені даним регуляторним актом, не відшкодовують в повній 
мірі витрати, пов’язані  з наданням платних послуг. Виникла необхідність в 
прийнятті нових цін замість нині діючих. 
 
Директор  держархіву   
Чернівецької області                                                                 Д.Д. Жмундуляк 
 


