
ЗВІТ 
 

Про результати повторного відстеження регуляторного акта – рішення 
Новокаховської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Новокаховської міської ради від 26 травня 2015 р. № 203» 
 

На виконання вимог ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Методики відстеження 
результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2004 року №308, КУ «Трудовий архів м. Нова Каховка» здійснила повторне 
відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки ступеня досягнення ним 
визначених цілей. 

 
№ з/п Зміст  

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

Рішення виконавчого комітету Новокаховської 
міської ради Херсонської області від 28 липня 
2015 року № 316  «Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 26 травня 2015 року   
№ 203» 

2 Назва виконавця заходів з 
відстеження 

КУ «Трудовий архів м. Нова Каховка» 

3 Цілі прийняття акта 
 

Привернення уваги керівників установ до 
упорядкування документів на договірних засадах, 
завдяки скороченню кількості платних послуг КУ 
«Трудовий архів м. Нова Каховка» у зв'язку з 
тяжким економічним становищем в країні. 

4 Строк виконання заходів з 
відстеження 
 

Відповідно графіку проведення відстеження 
результативності регуляторних актів строк 
виконання заходів з відстеження 26 травня 2016 р.  

5 Тип відстеження (базове, 
повторне або періодичне) 

Повторне 

6 Методи одержання результа-
тів відстеження 
 

Для проведення відстеження використовувався 
статистичний метод одержання результатів 
відстеження. 

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

1. Кількість суб’єктів господарювання  та фізич-
них осіб на яких поширюється дія акта. 

2. Використовувалися дані КУ «Трудовий архів  
м. Нова Каховка». 

8 Кількісні та якісні значення 
показників результативності 
акта 

Показники 
До 

прийняття 
акта 

Після 
прийняття 

акта 
Кількість прийнятих 
архівних фондів на 
зберігання 

2 22 

9 Оцінка результатів реалізації 
регуляторного акта та ступе-
ня досягнення визначених 
цілей 
 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечило 
виконання вимог законодавства України в частині 
архівного зберігання документів з кадрових питань 
(особового складу). 
За результатами повторного відстеження резуль-
тативності рішення виконавчого комітету Ново-
каховської міської ради Херсонської області від 28 
липня 2015 року № 316  «Про внесення змін до 



рішення виконавчого комітету від 26 травня 2015 
року № 203» встановлено, що даним регуляторним 
актом досягнуто визначених цілей. Його реалізація 
є необхідною умовою для забезпечення 
підвищення свідомості керівників підприємниць-
ких структур та населення відносно значимості 
архівів з особового складу та підвищиться їх 
відповідальність за збереження соціально значи-
мих документів; соціального ефекту, який 
гарантує законні права та інтереси громадян на 
соціальний захист. 

 
 

Директор КУ «Трудовий архів м. Нова Каховка»                                                   О. М. Силка 
 


