
Звіт про періодичне відстеження результативності 
регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності 
якого здійснюється 

 
Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 

26.05.2015 р. №203 ,,Про затвердження цін на роботи (послуги) Комунальної 
установи ,,Трудовий архів м. Нова Каховка” . 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 
регуляторного акта 
         Комунальна установа ,,Трудовий архів м. Нова Каховка”  

3. Цілі прийняття акта 
Рішення цін розробленні для приведення розміру цін у відповідність до 

вимог законодавства та потреб архіву, покращення фінансового положення, 
що сприятиме більш раціональному використанню коштів місцевого 
бюджету. 

4. Строк виконання заходів із періодичного відстеження 
результативності регуляторного акта 

З 26.05.2015 по 26.05.2018. 
5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 
Періодичне. 
6. Методи одержання результатів відстеження 

        Відстеження результативності регуляторного акта проведено за 
підсумками фінансово-господарської діяльності Комунальної установи 
,,Трудовий архів м. Нова Каховка”  за  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 рік зі зверненнями громадян, у сфері використання інформації та 
науково-технічного опрацювання архівних документів. 

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

Результати відстеження регуляторного акта проводяться шляхом 
аналізу: кількості наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від 
наданих платних послуг; розмір коштів, що витрачаються архівом на 
покриття видатків, пов’язаних з їх функціонуванням, утриманням установи. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
Для прискорення роботи по виконанню запитів юридичних та фізичних 

осіб, поліпшення результатів роботи з науково-технічного опрацювання  
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документів придбано ноутбуки, принтери, столи, стільці, стрем’янки, шафи, 
вогнегасники, стелажі та витратні матеріали для роботи архіву. Оплачене 
послуги з технічного обслуговування охоронної та пожежної сигналізації та 
частково послуги з постачання електроенергії, водопостачання та 
водовідведення. 
       Також придбано поштові конверти для відправлення відповідей на 
запити фізичних та юридичних осіб. 
       Протягом виконання заходів з відстеження результативності даного 
регуляторного акта скарг на неналежне або неякісне виконання послуг не 
надходило. 
Період Виконано 

запитів 
Кількість установ, 

документи яких 
упорядковано 

Отримано коштів на 
спец.рахунок 

(тис.грн.) 

Видатки 

2015 1208 14 24,6 24,6 
2016 1289 12 466,5 466,5 
2017 1978 7 65,9 58,3 

       Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, 
які будуть замовляти платні роботи (послуги) необхідних для забезпечення 
соціального захисту громадян станом на 01 січня 2018 року в м. Новій 
Каховці налічувало 305 підприємств. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 
ступеня досягнення визначених цілей 
        Регуляторний акт додаткових видатків від місцевого бюджету не 
потребує, а навпаки -  наддасть додаткові кошти для реалізації архівом своїх 
завдань і функцій. 

    Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року №639 був 
затверджений Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними 
установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, відповідно до 
якого державні та комунальні архівні установи можуть надавати платні 
послуги юридичним та фізичним особам.  

    Ціни на послуги визначаються згідно з наказом Держкомархіву від 
24.01.2001 року №6 ,,Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи 
(послуги), що виконуються державними архівними установами”  і повинні 
компенсувати витрати державних архівних установ на виконання послуг, 
передбачених Переліком. Перегляд цін має відбуватися при кожному 
підвищенні розмірів мінімальної заробітної плати і відповідному перегляді 
ставок заробітної плати для працівників архівних установ.  
        Ціни, затверджені даним регуляторним актом, не відшкодовують в 
повній мірі витрати, пов’язані з надання платних послуг.  Виходячи із 
наведеного, вважаємо за необхідність в прийнятті нових цін замість нині 
діючих.  
 
 

Директор                                                                                           О.М.Силка 


