
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту наказу заступника директора державного архіву Харківської області  

«Про внесення змін до цін на роботи (послуги), що виконуються 

Державним архівом Харківської області на договірних засадах» 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку необхідно розв’язати. 

Відповідно до статті 35 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» архівні установи можуть надавати за плату послуги  

з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться           

в архівних документах, а також виконувати на платній основі роботи, пов’язані 

з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних 

документів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 

(із змінами) затверджений Перелік платних послуг, які можуть надаватися 

архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. 

Наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року № 6, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року  

за № 179/5370, затверджений Порядок ціноутворення на роботи (послуги),  

що виконуються державними архівними установами. 

На підставі вищезазначених нормативних актів наказом директора 

Державного архіву Харківської області від 14 липня 2009 року № 53, 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Харківській області, були 

затверджені ціни на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом 

Харківської області на договірних засадах. 

Під час планової перевірки Державного архіву Харківської області  

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України виявлено, що плата за виготовлення однієї копії (сторінки)  

в сумі 5,43 грн. завищена за рахунок застосування ціни, встановленої  

за виготовлення копії одного документу у кількості 10 сторінок. Послуга  

з виготовлення копій документів окремо не розмежована на послуги  

з виготовлення копій документів простих на електрографічних апаратах, 

складних електрографічних апаратах і цифрових, одиницею виміру послуги 

неправомірно визначено  документ, а не 1 копію. 

 

2. Визначення цілей державного регулювання. 

Метою розроблення проекту наказу заступника директора Державного 

архіву Харківської області є упорядкування цін на роботи (послуги), що 

виконуються державним архівом Харківської області на договірних засадах,  

та усунення виявлених порушень шляхом розмежування послуги  

з виготовлення копій документів на виготовлення копій документів простих на 

електрографічних апаратах, складних на електрографічних апаратах та 

цифрових, а також визначення одиницею їх виміру 1 копію, що дозволить не 

ущемлювати інтереси споживачів послуг. 
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3. Оцінка важливості проблеми та визначення усіх прийнятних 

альтернативних способів досягнення встановлених цілей. 

У разі залишення без змін цін на роботи (послуги), що виконуються 

державним архівом Харківської області на договірних засадах, затверджених  

наказом директора Державного архіву Харківської області від 14 липня  

2009 року № 53,  не буде можливості виконати рішення адміністративної 

колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного 

комітету України, а саме встановити ціни на послугу з виготовлення копій 

документів з паперовими  або плівковими носіями, цифрових з належним 

економічним обґрунтуванням. 

Таким чином, єдиним прийнятним способом досягнення поставлених 

цілей є прийняття відповідного наказу заступника директора Державного 

архіву Харківської області. 

Інших альтернативних способів досягнення поставлених цілей немає. 

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної 

проблеми. 

Розв’язання проблеми здійснюється шляхом внесення змін до цін  

на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Харківської області 

на договірних засадах.            

         Розрахунок  ціни за послугу з виготовлення копій архівних документів 

здійснений Державним архівом Харківської області шляхом визначення 

виробничої собівартості кожного виду послуг за економічними елементами 

витрат, а саме заробітна плата виконавця послуг, нарахування на заробітну 

плату, вартість папіру. Заробітна плата розрахована на підставі денної тарифної 

ставки виконавців послуг, а саме головного спеціаліста, провідного архівіста, 

провідного реставратора  та Типових норм часу і виробітку на основні види 

робіт, що виконуються у державних архівних установах, затверджених наказом 

Держкомархіву від 08.02.2002 № 22, які відповідно до пункту 1.16 загальної 

частини є обов’язковими для застосування у державних архівних установах.  

Згідно з проведеними розрахунками ціна на виготовлення 1 простої копії  

на електрографічних апаратах становить 0,56 грн., 1 складної копії на 

електрографічних апаратах – 1,13 грн., 1 цифрової копії – 0,34 грн. 

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей 

У разі прийняття регуляторного акта Державним архівом Харківської 

області будуть реалізовані повноваження надані йому: 

1) статтею 35 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи»; 

2) Положенням про державний архів Харківської області, затвердженого 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 травня  

2010 року № 266;  

3) постановою  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»; 
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4) наказом Державного комітету архівів України від 24 січня 2001 року  

№ 6 «Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги),  

що виконуються державними архівними установами», зареєстрованого  

в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 року за № 179/5370.  

Крім того, прийняття регуляторного акта дасть можливість Державному 

архіву Харківської області  усунути виявлені порушення, в повному обсязі та в 

межах чинного законодавства виконувати всі завдання, покладені на нього 

відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи»  

 

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та 

витрат. 

Позитивними факторами після прийняття регуляторного акта можуть 

бути: 

1) усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки 

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 

комітету України; 

2) упорядкування цін на роботи (послуги), що виконуються Державним 

архівом Харківської області на договірних засадах; 

3) забезпечення реалізації законних прав та інтересів громадян і 

юридичних осіб на доступ та отримання необхідних відомостей від Державного 

архіву Харківської області у порядку, визначеному чинним законодавством. 

У разі видання запропонованого регуляторного акта можливі такі вигоди 

та витрати: 
 

№ 

п/п 
Об’єкт впливу Вигоди Витрати 

1. Держава Реалізація державної 

цінової політики 

Витрат не зазнає 

2. Населення Отримання послуг за 

економічно 

обґрунтованими цінами 

Додаткових витрат  

не зазнає 

3. Суб’єкти 

господарювання 

Отримання послуг за 

економічно 

обґрунтованими цінами 

Додаткових витрат не 

зазнають 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта. 

Строк дії наказу заступника директора Державного архіву Харківської 

області необмежений. 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта. 

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта: 

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних із дією акта – додаткових надходжень не 

передбачається; 
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2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта – не визначено. 

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання 

та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, – додаткових 

фінансових витрат не передбачається; 

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта – достатній: проект акта розміщено на 

офіційному веб-сайті Державного архіву Харківської області. 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на 

етапі його підготовки шляхом аналізу  даних бухгалтерського обліку. 

Повторне відстеження результативності наказу заступника директора 

буде проводитись через рік відповідно до вимог статті 10 Закону України  

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовими 

даними. 

Відстеження результативності буде проводитись Державним архівом  

Харківської області. 

 

 

Заступник директора державного архіву 

Харківської області                 Є.О. Кущ 
 


