
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

23 червня 2016 року                 №    20                         ІХ сесія сьомого скликання             
                Баштанка 
  
Про затвердження Положення про 
порядок встановлення тарифів на 
платні послуги та використання 
коштів, отриманих Об’єднаним 
трудовим архівом міської, сільських рад 
Баштанського району, та затвердження 
цін на роботи (послуги), які ним 
виконуються (надаються)  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Об’єднаного трудового 

архіву міської, сільських рад Баштанського району Плужник Л.Г. про 
затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та 
використання коштів, отриманих Об’єднаним трудовим архівом міської, 
сільських рад Баштанського району, та затвердження цін на роботи (послуги), які 
ним виконуються (надаються), відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 07 травня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних 
послуг, які ним можуть надаватися архівними установами, що утримуються за 
рахунок бюджетних коштів», наказу Головного архівного управління України від             
16 вересня 1999 року №59 «Про затвердження Порядку надання платних послуг 
державними архівними установами», частини другої статті 43 Закону України від 
21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
підставі Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-ІV «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», аналізу 
регуляторного впливу, згідно із листом Баштанської районної державної 
адміністрації від 10 травня 2016 року №02-18-539, враховуючи висновки 
постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, 

економіки, інвестицій та регуляторної політики від 16 червня 2016 року №6, 
районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про порядок встановлення тарифів на платні 
послуги та використання коштів, отриманих Об’єднаним трудовим архівом 
міської, сільських рад Баштанського району (додається). 
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2. Затвердити ціни на роботи (послуги), які виконуються (надаються) 
Об’єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району 
(ціни на роботи (послуги) та їх розрахунки додаються). 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій 

та регуляторної політики. 
 

 
 
Голова районної ради                                                           А.Л.Петров                                     



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної ради 

23.06.2016 № 20 

          

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 

про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання 

коштів, отриманих Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад 

Баштанського району 

 

Розділ I. Загальні положення 

 
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 35 Закону України від   

24 грудня 1993 року №3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року №639 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними 

установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів», наказу Держархіву 

Миколаївської області від 30 грудня 2010 року №115, яким затверджені 

Методичні рекомендації по розрахунку тарифів на платні послуги, що надаються 

архівними установами Миколаївської області, наказу Міністерства юстиції 

України від 18 червня    2015 року №1000/5 «Про затвердження Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях», Закону України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження 

Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ».  

 

Розділ  II. Порядок надання робіт (послуг) 

 

2.1. Платні послуги надаються юридичним особам, які ліквідувалися або 

припинили свою господарську діяльність та знятті з державної реєстрації, або не 

можуть забезпечити зберігання документів, що нагромаджені у процесі 

документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і 

фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду. 

2.2. Послуги з видачі архівних довідок, потрібних для соціального захисту 

громадян та в інших випадках, передбачених законодавством, надаються 

безкоштовно на підставі заяв громадян. 

2.3. Надання архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-

ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали 

документи на зберігання, здійснюється згідно з діючим законодавством 

безоплатно на підставі письмового запиту. 

2.4. Заяви від фізичних осіб розглядаються і вирішуються у термін не більш 

одного місяця від дня їх надходження. 
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Відповіді на запити (про надання архівної інформації) від юридичних осіб 

надаються Об'єднаним трудовим архівом не пізніше десяти робочих днів з дня їх 

отримання. 

Розділ III. Перелік платних робіт (послуг) 

 

3.1. Дострокове приймання документів на тимчасове зберігання. 

3.2. Депоноване приймання документів, що не належать державі. 

3.3. Науково-технічне опрацювання документів:  

розброшурування невірно сформованих справ; 

підшивання справ; 

нумерування аркушів у справах; 

перенумерування аркушів у справах. 

 

Розділ IV. Порядок визначення вартості платних робіт (послуг)  
 

4.1.Вартість робіт (послуг) обраховується за статтями калькуляції:  

денна заробітна плата директора,  

нарахування на заробітну плату,  

норма виробітку на один робочий день. 

 

4.2. Розмір вартості робіт може змінюватися залежно від повноти комплексу 

технологічних процесів, підготовчих і допоміжних операцій (матеріальні витрати 

з науково-технічного опрацювання документів), визначених договором із 

замовником. 

 

4.3. Оплата вартості робіт (послуг) здійснюється за тарифом і є обов’язковим 

платежем. 

 

4.4. Розмір вартості робіт  (послуг) може змінюватися відповідно до зміни 

індексу інфляції за рік за формулою:   

 

П = Вп + Іі*К 

 

П – послуга на наступний рік, 

Вп – вартість послуги в поточному році, 

Іі – індекс інфляції за рік, 

К – коефіцієнт ( К = 0,01 ). 
 

                                       Розділ V. Оплата за роботи (послуги) 

 

5.1.Оплата може бути здійснена:  

перерахуванням коштів на спеціальний рахунок Об'єднаного трудового 

архіву міської, сільських рад Баштанського  району, відкритий в управлінні 

Державної казначейської служби України у Баштанському районі 

Миколаївської області; 
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матеріальними цінностями, необхідними для поліпшення матеріально-

технічної бази трудового архіву, по узгодженню сторін, згідно з сумою 

обрахування вартості платних робіт (послуг). 

 

Розділ VI. Порядок використання коштів 

 

6.1. Розпорядником коштів, отриманих за надані послуги, відповідно до 

Контракту є директор Об'єднаного трудового архіву міської, сільських рад 

Баштанського району. 

 

6.2. Кошти, що надійшли до Об'єднаного трудового архіву міської, сільських 

рад Баштанського району від підприємств, установ та організацій – джерел 

комплектування або ліквідаційних комісій (ліквідаторів) за забезпечення 

збереженості та використання документів, направляються на: 
 

- реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням основних 

функцій по створенню умов гарантійного збереження документів; 
 

- зміцнення матеріально-технічної бази; 

- придбання канцелярських товарів; 

- поліпшення умов роботи працівників та їх оплату праці; 

- облаштування місця прийому громадян; 

- інші видатки трудового архіву. 
 

6.3. Невикористані залишки коштів на початок наступного року вилученню             

не підлягають і використовуються в наступному році у загальному порядку. 

 

 

 

Директор Об'єднаного трудового  

архіву міської, сільських рад  

Баштанського району                                                                Л.Г.Плужник                        

       

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної ради 

23.06.2016 № 20 

Ц І Н И 
на роботи (послуги), які виконуються (надаються) Об'єднаним трудовим 

архівом міської, сільських рад Баштанського району  
№ з/п Назва виду робіт  (послуг) Одиниця виміру Ціна (грн. коп.) 

1 2 3 4 

1. Дострокове приймання документів (за  1 рік 

тимчасового зберігання)  

справа 1,20 

2. Депоноване приймання документів від 

діючих юридичних осіб (за 1 рік зберігання) 

справа 1,20 

3. Науково-технічне опрацювання документів - - 

3.1. Розброшурування невірно сформованих справ справа 3,13 

3.2. Підшивання справ - - 

3.2.1. кількістю до 25 аркушів справа 2,61 

3.2.2. кількістю до 50 аркушів справа 3,91 

3.2.3. кількістю до 100 аркушів справа 6,26 

3.2.4. кількістю до 150 аркушів справа 9,20 

3.3. Нумерування аркушів у справах - - 

3.3.1. обсягом понад 150 аркушів аркуш 0,12 

3.3.2. обсягом до 150 аркушів аркуш 0,11 

3.3.3. обсягом до 50 аркушів аркуш 0,10 

3.4. Перенумерування аркушів у справах - - 

3.4.1 обсягом понад 150 аркушів аркуш 0,16 

3.4.2. обсягом до 150 аркушів аркуш 0,14 

3.4.3. обсягом до 50 аркушів аркуш 0,13 

Всього за приймання на зберігання однієї справи: 

за 1-5 років – 5 х 1,20 = 6,00  

за 5-10 років – 10 х 1,20 = 12,00  

за 10-15 років – 15 х 1,20 = 18,00  

за 15-20 років – 20 х 1,20 = 24,00  

за 20-25 років – 25 х 1,20 = 30,00  

за 25-30 років – 30 х 1,20 = 36,00  

за 30-35 років – 35 х 1,20 = 42,00  

за 35-40 років – 40 х 1,20 =  48,00  

за 40-45 років – 45 х 1,20 = 54,00  

за 45-50 років – 50 х 1,20 = 60,00  

за 50-55 років – 55 х 1,20 = 66,00  

за 55-60 років – 60 х 1,20 = 72,00  

за 60-65 років – 65 х 1,20 = 78,00  

за 65-70 років – 70 х 1,20 = 84,00  

за 70-75 років – 75 х 1,20 = 90,00  

 

Директор Об'єднаного трудового  

архіву міської, сільських рад  

Баштанського району                                                                Л.Г.Плужник                           
 
                                                                                                               

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної ради 

23.06.2016 № 20 

РОЗРАХУНОК 

цін на роботи (послуги), які виконуються (надаються) Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад 

Баштанського району 
№ 

з/п 

Назва виду робіт  (послуг)* Одиниця 

виміру 

Виконавець Посадовий 

оклад** 

 

Нарахува

ння ЄСВ 

на 

заробітну 

плату *** 

Середнь

оденна 

заробітн

а плата  

 

Індекс 

типових 

норм 

часу**** 

 

 

Норм

а 

часу 

у 

робо

чих 

днях 

Вартість 

трудови

х 

витрат 

на 

одиницю 

виміру 

(грн.коп) 

 

Норма 

виробітк

у 

на 1 

робочий 

день***

* 

 

Вартість 

трудови

х 

витрат 

на 

одиницю 

виміру 

(грн.коп) 

 

Видача, прийом 

справ з 

архівосховища в 

процесі 

використання 

документів (із 

розрахунку 

одного разу 

використання 

кожної справи 

протягом одного 

року 1 од.зб*2) 

(грн.коп.) 

№ 

з/п 

 Одиниця 

зберігання 

Виконавець  22% (р.5 + 

р.6)/ 21 

р.д.) 

  (р.7* 

р.9) 

 (р.7/ 

р.11) 

(р.12*2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Дострокове приймання 

документів за 1 (один) рік 

тимчасового зберігання  

справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.20 - - 260 0,60 1,20 

2 Депоноване приймання 

документів, що не належать 

до Національного архівного 

фонду (НАФ) за 1 (один) рік  

справа директор 

архіву 

 

2693,00 592,46 156,45 2.1.20 - - 260 0,60 1,20 

3 Науково-технічне опрацювання документів 

3.1 Формування справ справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 4.1.9.2 - - 50 3,13 - 

3.2 Нумерування аркушів у 

справах 

           

3.2.1 обсягом понад 150 аркушів аркуш директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.6.1 - - 1500 0,12 - 

3.2.2 обсягом до 150 аркушів аркуш директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.6.2 - - 1400 0,11 - 

3.2.3 обсягом до 50 аркушів аркуш директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.6.3 - - 1300 0,10 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.2.4 документів особового 

походження (не підшитих) 

аркуш директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.6.4 - - 800 0,20 - 

3.3 Перенумерація аркушів 

документів особового 

походження (не підшитих) 

аркуш директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.7.2 - - 700 0,22 - 

3.4 Оформлення друкарських 

обкладинок (титульних 

аркушів) справа 

справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.9.1 - - 50 3,13 - 

3.5 Проставляння двох відбитків 

на одній обкладинці  

справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.10.2.1 - - 200 0,78 - 

3.6 Оправа складна (складова з 

корінцем із тканини, з 

обклеюванням сторінок), 

висота блоку до 6 см 

справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.56.1.1 - - 12 13,04 - 

3.7 Оправа складна (складова з 

корінцем із тканини, з 

обклеюванням сторінок), 

висота блоку понад 6 см 

справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.56.1.2 - - 10 15,65 - 

3.8 Оправа проста  формат 

блоку до 25 * 40 см 

справа 

(книга, 

журнал, 

брошура)  

директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.56.2.1 - - 15 10,43 - 

3.9 Оправа проста  формат 

блоку понад 25 * 40 см 

справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.56.2.2 - - 12 13,04 - 

3.10 Підшивання справ (книг, 

журналів) 

          - 

3.10.1 що містять до 25 аркушів справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.58.1 - - 60 2,61 - 

3.10.2 що містять до 50 аркушів справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.58.2 - - 40 3,91 - 

3.10.3 що містять до 100 аркушів справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.58.3 - - 25 6,26 - 

3.10.4 що містять понад 150 аркушів справа директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 2.1.58.4 - - 17 9,20 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Складання передмов до 

опису справ 

друкований 

аркуш 

директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 4.1.18.1 - - 10 15,65 - 

3.11 Складання  друкованих 

описів справ 

заголовок директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 4.1.20.1 - - 70 2,24 - 

3.12 Оформлення описів опис директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 4.1.21 1 156,45 - - - 

3.13 Проведення експертизи 

цінності документів 

особового походження з 

поаркушним перегляданням 

документів у процесі 

комплектування 

документ директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 5.2.7.1 - - 90 1,74 - 

3.14 Складання акта про 

виділення до знищення 

документів, що не 

підлягають зберіганню 

позиція акта 

(найменування 

групи 

документів) 

директор 

архіву 

2693,00 592,46 156,45 5.3.3.1 - - 35 4,47 - 

           

ПІДСТАВА:       1) *Постанова Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року №639 «Про затвердження переліку платних послуг, які  

можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»; 

2) *Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 року № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства 

та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях»; 

3) ** Наказ Міністерства юстиції України від 15.11.2011 року № 3327/5 «Про умови оплати праці працівників архівних 

установ на основі Єдиної тарифної сітки»; 

4) *** п.5 ст.8 Закону України №2464-VІ від 08.07.2010 «Про збір та облік єдиного соціального внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; 

5) ****«Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у державних архівних установах» 

затверджені наказом Держкомархіву України від 08.02.2008 №22. 

  

   Директор Об'єднаного трудового                              

архіву міської, сільських рад  

Баштанського району                                                                                                                                         Л.Г.Плужник  



Аналіз регуляторного впливу 

проекту рішення районної ради «Про затвердження Положення про 

порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання 

коштів, отриманих Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад 

Баштанського району, та затвердження цін на роботи (послуги), які ним 

виконуються (надаються)»   

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 
 

Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають 

наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного 

фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають 

соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають 

зберіганню 75 років. 

Враховуючи інтереси громадян, також виникає потреба опрацювання питань 

налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в 

діяльності яких не утворюються документи НАФ.  

Отже, з однієї сторони, виникає проблема збереження документів з особового 

складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур. З іншої – шляхом 

державного регулювання передбачається вирішити проблему додаткового 

фінансування заходів по забезпеченню збереження документів з особового складу, 

переданих до Об'єднаного трудового архіву міської, сільських рад Баштанського 

району. 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний фонд» 

архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та 

юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах.  

Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з 

науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних 

документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і 

юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної 

справи і діловодства.  

Роботи виконуються на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і 

тарифів, затверджених згідно із законодавством.  

Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що 

утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України №639 від 07 травня 1998 року «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за 

рахунок бюджетних коштів».  

Даним проектом рішення районної ради пропонується затвердити Положення 

про порядок встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, 

отриманих Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського 

району, та ціни на роботи (послуги), які виконуються (надаються) Об'єднаним 

трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району, їх розрахунок.  

Надання таких платних послуг забезпечить трудовому архіву змогу залучити 

додаткові кошти для вирішення поточних фінансових питань.  
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2. Визначення цілей державного регулювання 

 

Ціль регуляторного акту – додаткове фінансування трудового архіву на 

заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих 

документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів 

громадян. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених 

цілей 

Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням 

безкоштовних послуг підприємницьким структурам з питань формування архівів. 

Цей альтернативний спосіб неприйнятний. Оскільки витрачається час праці, який 

оплачується за рахунок бюджетних коштів та водночас зменшується фінансування 

витрат на заходи по забезпеченню збереження документів, які знаходяться у 

трудовому архіві. 

Альтернативою також є – не затверджувати ціни на роботи (послуги), що 

виконуються (надаються) Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад 

Баштанського району, що позбавить установу можливості залучити додаткові 

кошти на покращення матеріальної бази для підвищення якісного рівня  робіт, 

послуг. 

Також дану проблему можна вирішити, закріпивши ціни на послуги, що 

надаються архівними установами на державному рівні, однак на момент 

розроблення проекту даного регуляторного акту дане питання не вирішене і, з 

наявної інформації, вирішуватися не планується. 

Отже, єдиним джерелом додаткового фінансування є надання платних послуг 

Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району. 

 

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми 

Проблему буде розв'язано шляхом прийняття рішення районної ради «Про 

затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні 

послуги та використання коштів, отриманих Об'єднаним трудовим архівом 

міської, сільських рад Баштанського району, та затвердження цін на роботи 

(послуги), які виконуються (надаються)».  

Ціни буде опубліковано на офіційному веб-сайті Баштанської районної ради 

та у місцевій газеті «Голос Баштанщини», розміщено на інформаційних стендах та 

доведено до відома осіб, потенційних клієнтів. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта 

У разі прийняття регуляторного акту послуги будуть надаватися як 

юридичним особам, так і фізичним.  

Послугами користуються підприємства, установи для порядку у документах 

та передавання документів на довгострокове зберігання. 

Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно з 

законодавством про ліквідацію або банкрутство підприємств на платній основі. 
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Для забезпечення законних прав громадян та збереження документів з 

особового складу прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25 травня 

1998 №740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності».  

У постанові визначено, що у випадку відміни державної реєстрації суб'єкта 

підприємництва його виводять з Реєстру підприємців тільки при умові наявності 

довідки з архіву про передачу документів довгострокового зберігання та 

реєстраційної справи суб'єкта підприємництва. 

У трудовий архів надаються документи, оформлені згідно із Правилами 

роботи архівних установ, що є обов'язковим для виконання суб'єктами 

підприємницької діяльності. 

При цьому суб'єкти підприємницької діяльності мають право користуватися 

послугами трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового 

складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є суттєвою допомогою у 

налагодженні діловодства та для подальшого передавання документів на 

збереження у трудовий архів. 

 

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного 

акта 

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний 

ефект, який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист. 

У результаті прийняття регуляторного акту покращиться розуміння 

керівників підприємницьких структур та населення значимості архівів з особового 

складу та підвищиться  відповідальність керівників за збереження соціально 

значимих документів. 

Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування 

заходів по гарантованому збереженню документів з особового складу, що є 

результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного 

акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і громадян, і суб'єктів 

підприємницької діяльності. 

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не 

передбачається. 

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта 

Термін дії цього регуляторного акта встановлюється до внесення змін у 

нормативно-правові акти загальнодержавного рівня, що регулюють надання 

платних архівних робіт (послуг) та оплату праці працівників архівних установ. 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта 

Показниками результативності дії регуляторного акта є: 

обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері забезпечення 

збереженості та науково-технічного опрацювання документів на підприємствах, в 

установах і організаціях; 

кількість юридичних та фізичних осіб, яким надано послуги з науково-

технічного опрацювання документів; 
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кількість одиниць зберігання управлінської документації тимчасового 

зберігання, документів з особового складу, які прийнято на дострокове зберігання; 

кількість одиниць зберігання управлінської документації тимчасового 

зберігання, документів з особового складу, які прийнято на депоноване зберігання; 

кількість одиниць зберігання управлінської документації тимчасового 

зберігання, документів з особового складу, які науково-технічно опрацьовано 

працівниками трудового архіву на договірних засадах в установах, організаціях, 

підприємствах; 

кількість виконаних запитів соціально-правового характеру. 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності акта: 

 

У зв’язку з тим, що для визначення показників результативності даного 

регуляторного акта необхідно використовувати основні показники фінансово-

господарської діяльності Об’єднаним трудовим архівом міської, сільських рад 

Баштанського району, базове відстеження результативності буде здійснено після 

набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого 

починається повторне відстеження результативності цього акта. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набрання 

чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити 

порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 

неврегульованих проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення 

відповідних змін. 

Відстеження буде здійснюватися Об'єднаним трудовим архівом міської, 

сільських рад Баштанського району. 

Пропозиції та зауваження щодо положень даного проекту регуляторного акту 

просимо надсилати у паперовому вигляді  протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування, за адресою: вул.Ярослава Мудрого, 1, м.Баштанка,  Мико-лаївська 

область, 56101. 

Довідки отримувати за телефоном: 2-68-04. 

 

 

 

Директор Об'єднаного трудового                                                     

архіву міської, сільських рад  

Баштанського району                                                                   Л.Г.Плужник  

      



 
БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 

 

З  ПИТАНЬ  ПЛАНУВАННЯ,  БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ,  ЕКОНОМІКИ,   
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ   

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 червня 2018 року                    Баштанка                                                           № 1 
                         

Про хід виконання та затвердження звіту про 
повторне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 23 червня 2016 року №20 «Про 
затвердження Положення про порядок встановлення 
тарифів на платні послуги та використання коштів, 
отриманих Об'єднаним трудовим архівом міської, 
сільських рад Баштанського району, та затвердження 
цін на роботи (послуги), які ним виконуються 
(надаються)»   

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного роз-
витку і торгівлі райдержадміністрації Стародуб А.О. про хід виконання та затверд-
ження звіту про повторне відстеження результативності дії рішення районної ради від 
23 червня 2016 року №20 «Про затвердження Положення про порядок встановлення 
тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих Об'єднаним трудовим 
архівом міської, сільських рад Баштанського району, та затвердження цін на роботи 
(послуги), які ним виконуються (надаються)», на підставі статей 10, 13, 37 Закону 
України від 11 вересня 2003 року №1160-IV «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» та частин четвертої і шостої статті 47 
Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 4.1 розділу ІV «Постійні комісії районної ради» 
Регламенту роботи Баштанської районної ради сьомого скликання та статей 7, 8 
розділу ІІ «Функції та питання відання постійних комісій районної ради» Положення 
про постійні комісії Баштанської районної ради, затверджених рішеннями районної 
ради від 10 грудня 2015 року №1, №2, постійна комісія районної ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити звіт про повторне відстеження результативності дії рішення районної 
ради від 23 червня 2016 року №20 «Про затвердження Положення про порядок вста-
новлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих Об'єднаним 
трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району, та затвердження цін 
на роботи (послуги), які ним виконуються (надаються)» (додається) та оприлюднити 
його шляхом розміщення на офіційній сторінці сайту районної ради у мережі 
Інтернету. 
 
Голова постійної комісії 
районної ради                                                                                     О.І.Якименко 
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З В І Т 
про повторне відстеження результативності дії рішення районної ради                      

від 23 червня 2016 року №20 «Про затвердження Положення про порядок 
встановлення тарифів на платні послуги та використання коштів, отриманих 

Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району, та 
затвердження цін на роботи (послуги), які ним виконуються (надаються)»   

 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 
Рішення Баштанської районної ради від 23 червня 2016 року №20 «Про 

затвердження Положення про порядок встановлення тарифів на платні послуги та 
використання коштів, отриманих Об'єднаним трудовим архівом міської, сільських 
рад Баштанського району, та затвердження цін на роботи (послуги), які ним 
виконуються (надаються)».   

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ економічного розвитку і торгівлі Баштанської районної державної 

адміністрації та Об'єднаний трудовий архів міської, сільських рад Баштанського 
району. 

 
3. Цілі прийняття акта 
- поповнення місцевого бюджету; 
- покращення фінансового становища установи; 
- поліпшення матеріально-технічної бази трудового архіву; 
- проведення заходів по забезпеченню нормативних умов зберігання 

соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту 
законних прав та інтересів громадян. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 
Строки – з 01 липня 2016 року по 01 січня 2018 року. 
 
5. Тип відстеження 
Повторне відстеження результативності дії рішення. 
 
6. Метод одержання результатів відстеження 
Порівняльний аналіз надходження коштів від надання послуг підприємствам, 

установам, організаціям щодо довгострокового зберігання документів за 2016-        
2017 роки.  

 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 
Для встановлення кількісних значень показників результативності 

регуляторного акта використовувалися звітні дані про надходження і 
використання коштів, отриманих як плата за послуги; кількість юридичних та 
фізичних осіб, яким надано послуги з науково-технічного опрацювання 
документів; кількість виконаних запитів соціально-правового характеру. 
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 
За звітними даними кожного наступного року відстежується надходження 

коштів від надання платних послуг.  
Протягом 2016-2017 років на території Баштанського району жодне 

підприємство, установа, організація не проходили процедуру ліквідації чи 
банкрутства, а дані послуги надаються на платній основі по упорядкуванню, 
оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового 
зберігання відповідного суб'єкта господарювання. 

Отже, надходжень коштів, отриманих від надання платних послуг у сфері 
забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів, 
протягом звітного періоду не було. 

  
9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей 
Результативність даного рішення відстежувалась за рахунок здійснення 

контролю за надходженням коштів від надання платних послуг на рахунок 
Об'єднаного трудового архіву міської, сільських рад Баштанського району. 

Прийняття регуляторного акта дає змогу трудового архіву надавати за плату 
послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що 
містяться в архівних документах, виконувати роботи, пов'язані з опрацюванням та 
збереженням документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізич-
них і юридичних осіб, провадити іншу, не заборонену чинним законодавством, 
діяльність з архівної справи. 

Аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є актуаль-
ним, так як в умовах проведення децентралізації та інших реформ суб'єкти госпо-
дарювання матимуть змогу забезпечити зберігання нормативної документації.  
 
 
Начальник відділу економічного розвитку  
і торгівлі райдержадміністрації                                                    А.О.Стародуб  
 
 


