Звіт
про результати повторного відстеження
1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ директора Державного архіву Закарпатської області від
01.10.2009 р. № 48 „Про затвердження цін на роботи (послуги), що
виконуються Державним архівом Закарпатської області на договірних
засадах”.
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності
Державний архів Закарпатської області.
3. Цілями прийняття даного наказу є:
– зміцнення матеріально-технічної бази Державного архіву
Закарпатської області;
– забезпечення приймання та подальшого зберігання всіх документів
підприємств, установ та організацій області, ліквідованих без
правонаступників;
– створення сучасної довідкової бази, яка допоможе скоротити терміни
виконання запитів та довідок;
– виконання нормативно-правових актів з питань архівної справи;
– виконання посилення контролю з боку Державного архіву
Закарпатської області за станом збереження документів на підприємствах,
установах та організаціях;
– виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998
року № 639 (у редакції постанови КМУ від 30 листопада 2004 року № 1608)
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;
– виконання Наказу Державного комітету архівів України «Про
затвердження порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються
Державними архівними установами», від 24.01.2001р. № 6.
4. Строк виконання заходів з відстеження
30 днів (з 01 жовтня –по 02 листопада 2011 р.)
5.Тип відстеження
Повторне відстеження
5. Методи одержання результатів відстеження результативності
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснено на
основі використання даних бухгалтерської звітності Державного архіву
Закарпатської області, які відображаються у журналі реєстрації рахунків по
платним роботом (послугам); в актах виконаних робіт (послуг); в звітності
про надходження і використання коштів. отриманих як плата за послуги, що
надаються бюджетними установами.
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7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися
результативність
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснено на
основі аналізу інформації:
– надходження від наданих платних робіт (послуг):
 виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження)
окремих фактів, подій, відомостей;
 надання архівних копій для підтвердження майнових прав на землю та
нерухоме майно;
 наукове-технічне опрацювання документів;
 виготовлення цифрових копій документів.
– даних квартальних та річних звітів про роботу архіву та бухгалтерської
звітності.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту
наведені у таблиці вигод та втрат.
Державний архів Закарпатської області
Найменування видів робіт
Фактичні дані на
Фактичні дані на
(послуг)
момент оцінки
момент оцінки
регуляторного акту
регуляторного
за 2010 року
акту за 9 місяців
(тис. грн.)
2011 року
(тис. грн.)
Науково-технічне
49,1
43,0
опрацювання документів
Підготовка
біографічних
85,7
96,3
довідок
Підготовка майнових довідок
10,0
10,6
Підготовка
фактографічних
довідок
Підготовка
генеалогічних
довідок
Виготовлення копій документтів з паперовими носіями на
електрографічних апаратах
Збільшення доходної частини
бюджету по спеціальному
фонду за рахунок надання
платних
робіт
(послуг)
Державним
архівом
Закарпатської області

16,8

17,3

1,5

1,8

1,4

1,9

164,5

170,9
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9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня
досягнення визначених цілей.
В результаті реалізації регуляторного акту досягнуто основні цілі:
– виконані вимоги, щодо покращення стану забезпечення збереженості
документів у Державному архіві Закарпатської області;
– виконані вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня
1998 року № 639 (у редакції постанови КМУ від 30 листопада 2004 року
№ 1608) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися
архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;
– виконані вимоги Наказу Державного комітету архівів України «Про
затвердження порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються
Державними архівними установами», від 24.01.2001р. № 6;
– виконані вимоги Наказу Державного комітету архівів України від
01.11.2001р. № 86 „Оголошення рішення колегії Державного комітету архівів
України від 30.10.2001р. „Про поліпшення роботи державних архівних
установ, щодо підвищення кваліфікації працівників діловодних, архівних та
експертних служб підприємств, установ і організацій”.
Встановлення граничного розміру плати за роботи (послуги) сприяло:
– за рахунок доступних цін на проведення робіт по науково-технічному
упорядкуванню справ, – забезпечено необхідний стан збереження документів
підприємств, установ та організацій усіх форм власності і як наслідок, захист
законних прав та інтересів громадян та юридичних осіб на отримання
необхідних відомостей від Державного архіву Закарпатської області.
Виходячи із наведеного, вважаємо за необхідне залишити зазначений
наказ без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії
у визначений законодавством термін.

Заступник директора Державного архіву
Закарпатської області

М.В. Марканич

