Звіт про результати відстеження регуляторного акту,
прийнятого Свалявською районною державною адміністрацією
17 .08.2018 року
1.Вид
та
регуляторного
результативність
відстежується

назва Розпорядження голови Свалявської районної
акта, державної адміністрації від 22.01.2010 № 17 "Про
якого затвердження цін на роботи (послуги), що
виконуються
архівним
відділом
райдержадміністрації"

2. Назва виконавця
заходів з відстеження

Архівний відділ Свалявської
райдержадміністрації

3. Цілі прийняття акту

Цілі державного регулювання - поліпшення
якості послуг, які надаються суб'єктам
господарювання та скорочення термінів їх
виконання.
Досягнення поставленої цілі забезпечується
шляхом направлення коштів від надання платних
послуг на зміцнення матеріально - технічної бази
і поліпшення умов зберігання документів;
максимальне скорочення строків і підвищення
якості виконання запитів громадян, науково технічної обробки документів установ.

4. Строк виконання
заходів з відстеження

01.08.2018 р.- 16.08.2018 р.

5.Тип відстеження

Періодичне

6.Методи одержання
результатів відстеження

Аналіз бухгалтерської та статистичної звітності,
аналіз звернень громадян, кількості наданих
послуг, обсягів коштів, отриманих від надання
платних послуг.

7.Кількісні та якісні
значення показників
результативності акту:

Розмір надходжень коштів:
2016р. – 32911,00 грн.
2017р. – 8572,00 грн.
І півріччя 2018 р. – 513,00 грн.

Кількість довідок, виданих на платній основі:
2016р. – 40
2017р. – 17
І півріччя 2018р. – 11
Кількість установ, організацій в яких проведено
опрацювання документів:
2016р. – 7
2017р. – 3
І півріччя 2018р. - За отриманні кошти у архівному відділі зроблено
косметичний ремонт кабінету, придбано офісні
меблі, копіювальну техніку, архівні коробки,
металеві стелажі, канцтовари.
Оцінка результатів
реалізації регуляторного
акта та ступеня
досягнення визначених
цілей

Голова районної
державної адміністрації

На підставі результатів періодичного відстеження
результативності
регуляторного
акту
–
розпорядження голови Свалявської районної
державної адміністрації від 22.01.2010 № 17 "Про
затвердження цін на роботи (послуги), що
виконуються
архівним
відділом
райдержадміністрації" можна зробити висновок
про те, що в цілому шляхом впровадження цього
нормативно-правового акту вдасться досягти
поставлених цілей. Кошти, отриманні від надання
платних послуг, спрямовані на
покращення
матеріально-технічної бази архівного відділу, що
сприятиме
раціональнішому
використанню
коштів Державного бюджету.

О.А.Дідович

