Звіт про результати базового відстеження
дії наказу Державного архіву Кіровоградської області від 15.06.2011 № 48
„Про затвердження цін на роботи (послуги) у сфері використання та
забезпечення збереженості архівних документів, що виконуються Державним
архівом Кіровоградської області”
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:
Наказ Державного архіву Кіровоградської області від 15.06.2011 № 48 „Про
затвердження цін на роботи (послуги) у сфері використання та забезпечення
збереженості архівних документів, що виконуються Державним архівом
Кіровоградської області”, зареєстрований у Головному управлінні юстиції у
Кіровоградській області 23.06.2011 за № 33/1579.
Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності:
Державний архів Кіровоградської області
Цілі прийняття акта:
Приведення розміру цін у відповідність до вимог чинного законодавства та
потреб Держархіву області, покращення його фінансового положення, що поповнить
доходи Державного бюджету України, сприятиме більш раціональному використанню
його коштів.
Строк виконання заходів з відстеження:
Травень 2012 року
Тип відстеження:
Базове відстеження.
Методи одержання результатів відстеження:
Відстеження результативності регуляторного акта проведено за підсумками
фінансово-господарської діяльності Держархіву області, за результатами аналізу
надходжень на спеціальний рахунок від надання платних послуг архівом. Під час
проведення відстеження результативності регуляторного акта використовувалися
статистичні дані.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а
також способи одержання даних:
Результативність відстежувалась шляхом аналізу фактичних підсумків
фінансово-господарської діяльності Держархіву області та шляхом проведення
моніторингу виконання запитів тематичного та соціально-правового характеру.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

2

Відстеження результативності:
1. Використання інформації документів:
№ з/п

1.
2.

Назва виду робіт

Виконання тематичних запитів.
Виконання запитів соціальноправового характеру.

План 2011
року
60
1536

Факт
2011
року
61
2252

Кількість
позитивних
довідок
45
1214

2. Динаміка надходжень від надання платних послуг за період 2009-2011 років.
Рік
2009
2010
2011

Надійшло до спеціального фонду від надання платних послуг (тис.грн),
без ПДВ
6,9
26,9
28, 0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей:
На підставі результатів базового відстеження результативності дії наказу
Держархіву області від 15.06.2011 № 48 „Про затвердження цін на роботи (послуги) у
сфері використання та забезпечення збереженості архівних документів, що
виконуються Державним архівом Кіровоградської області” можна зробити висновок
про його доцільність. Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених
цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.
Так, збільшився обсяг коштів від надання платних послуг по виконанню запитів
фізичних та юридичних осіб, що дозволить спрямувати кошти на розвиток архівної
справи та частково покрити видатки на утримання Держархіву області, сприятиме
більш раціональному використанню коштів Державного бюджету України.

Директор Державного архіву
Кіровоградської області

Кусмінська 37 31 65
Мороз 37 31 10

Т.Чвань

