Періодичне відстеження
результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, періодичне відстеження результатив
ність якого здійснюється.
Розпорядження Надвірнянськоїрайдержадміністрації «Про затвердження цін на
платні послуги, що виконуються архівним відділом Надвірнянської райдержадміністрації» від 29.08.2008р. № 224 та «Про внесення змін до розпорядження
райдержадміністрації» від 26.09.2012р. № 262.

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.
Архівний відділ Надвірнянської райдержадміністрації.

3. Цілі прийняття акта.
Ціль державного регулювання - надати можливість бюджетним установам
самим заробляти кошти, які необхідні для функціонування бюджетної
установи, приведення розміру цін у відповідність до вимог законодавства та
потреб архівного відділу.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Через три роки після проведення повторного відстеження регуляторного акта.
Заходи по відстеженню проводилися протягом жовтня 2016 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Відстеження здійснюється шляхом обробки інформації.
А

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а
також способи одержання даних.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом
аналізу даних звітів архівного відділу апарату районної державної адміністрації
щодо обсягу коштів, отриманих за надання послуг, у вигляді плати за
приймання на тимчасове зберігання в архівний відділ документів особового
складу ліквідованих підприємств, установ та організацій, за виконання
тематичного запиту про встановлення (підтвердження) окремих фактів, подій,
відомостей, за виконання тематичного запиту з видачею архівної довідки про
встановлення (підтвердження) майнових прав, а також щодо кількості запиті в
соціально-правового характеру.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
За надані послуги архівний відділ райдержадміністрації за період з 01.10.2013 р.
по 30.09.2016р. отримав -30438,41грн.
8.0цінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
На підставі результатів періодичного відстеження результативності
регуляторного акту - розпорядження голови РДА “Про затвердження цін на
платні роботи (послуги), що виконуються архівним відділом Надвірнянської
райдержадміністрації» від 29.08.2008р. № 224 та «Про внесення змін до
розпорядження райдержадміністрації» від 26.09.2012р. № 262 можна зробити
висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативноправового акту вдається досягти поставлених тті.ттей.
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