
Звіт про результати базового відстеження  проекту регуляторного акту   
 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
          Проект рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради 
,,Про затвердження цін на роботи (послуги) Комунальної установи 
,,Трудовий архів м. Нова Каховка” . 
 

2. Назва виконавця заходів 
         Комунальна установа ,,Трудовий архів м. Нова Каховка”  

 
3. Цілі прийняття акта 

      Приведення розміру цін у відповідність до вимог законодавства та 
потреб архіву, покращення їх фінансового положення, що сприятиме більш 
раціональному використанню коштів місцевого бюджету. 
    

4. Строк виконання заходів з відстеження  
З 15.05.2018 р. по 30.06.2018р. 
 
5. Тип відстеження  
Базове. 
  
6. Методи одержання результатів відстеження 
Шляхом аналізу статистичних даних. 
 
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 

Для прискорення роботи по виконанню запитів юридичних та фізичних 
осіб, поліпшення результатів роботи з науково-технічного опрацювання  
документів придбано ноутбуки, принтери, столи, стільці, стрем’янки, шафи, 
вогнегасники, стелажі та витратні матеріали для роботи архіву. Оплачено 
послуги з технічного обслуговування охоронної та пожежної сигналізації та 



частково послуги з постачання електроенергії, водопостачання та 
водовідведення. 

Період Виконано 
запитів 

Кількість установ, 
документи яких 
упорядковано 

Отримано коштів 
на спец.рахунок 

(тис.грн.) 

Видатки 

2017 1978 7 65,9 58,3 
2018        

І квартал 
332 1 1,4 7,2 

       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 -  надасть додаткові кошти для реалізації архівом своїх 
завдань і функцій. 
        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 

 


