
 

Звіт 

про періодичне відстеження результативності наказу МНС України 

від 18.12.2000 № 338 «Про затвердження Положення про паспортизацію 

потенційно небезпечних об’єктів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

24.01.2001 за № 62/5253, із змінами, внесеними згідно з наказом МНС 

від 16.08.2005 № 140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.09.2005 за 

№ 970/11250 

 

1. Вид та назва регуляторного акта 

Наказ МНС України від 18.12.2000 № 338 «Про затвердження Положення 

про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 24.01.2001 за № 62/5253, із змінами, внесеними згідно з 

наказом МНС від 16.08.2005 № 140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

01.09.2005 за № 970/11250 (далі – Наказ).  

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Державна архівна служба України (структурний підрозділ - Департамент 

страхового фонду документації). 

3. Цілі прийняття акта 

Цілями прийняття Наказу є реалізація вимог Закону України «Про 

страховий фонд документації України». 

4. Строк виконання заходів з відстеження  

з 01 січня 2015 року по 21 вересня 2018 року. 

5. Тип відстеження  

Періодичне відстеження. 

6. Метод одержання результатів відстеження  

Статистичний. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності Наказу здійснювалось шляхом аналізу 

накопиченої і актуалізованої (оновленої) інформації бази даних Державного 

реєстру потенційно небезпечних об'єктів (далі - Державний реєстр ПНО). 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 

Відповідно до п.1 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних 

об’єктів (далі – Положення), затвердженого Наказом  «Це Положення визначає 

загальні засади паспортизації потенційно небезпечних об'єктів (далі – ПНО) та 

порядок її здійснення для забезпечення державного обліку ПНО, а також 

накопичення і актуалізації (оновлення) відповідної інформації у базі даних 

Державного реєстру ПНО» 

 



Станом на 17 вересня 2018 року у Державному реєстрі ПНО зареєстровано 

27120 потенційно небезпечних об’єктів.  

Наповнення та підтримка в достовірному стані бази даних Державного 

реєстру ПНО здійснюється на підставі наданих власниками потенційно 

небезпечних об’єктів паспортів ПНО, повідомлень про зміни в паспортах ПНО 

та повідомлень про вилучення об’єктів із Державного реєстру ПНО в разі 

ліквідації чинників небезпеки чи самих об’єктів. Так, протягом звітного періоду 

внесено до бази даних Державного реєстру ПНО інформацію про 2300 нових 

об’єктів, актуалізовано інформацію про 6758 об’єктів, вилучено із Державного 

реєстру ПНО 340 об’єктів.  

Таблиця. Динаміка наповнення Державного реєстру ПНО 

Вид операції в т. ч. за роками 

2015 2016 2017 2018 

(8 місяців) 

Внесено нових ПНО 456 571 733 540 

Актуалізовано ПНО 2004 1853 1723 1178 

Разом за рік: 2460 2424 2456 1718 

 

Даний регуляторний акт, а саме Положення яке затверджене Наказом 

забезпечує нормативно-правове регулювання загальних засад паспортизації 

ПНО, державного обліку ПНО, а також накопичення і актуалізації (оновлення) 

відповідної інформації у базі даних Державного реєстру ПНО.  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь 

досягнення визначених цілей  

Оскільки кількісні показники накопиченої і актуалізованої (оновленої) 

інформації бази даних Державного реєстру ПНО мають тенденцію к 

збільшенню то є підстави зробити висновок, що регуляторний акт має високий 

ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень 

мають позитивну динаміку. 

За текстом Положення доцільно внести зміни щодо сучасного стану 

завдань та функцій органів виконавчої влади. 

 

 

 
Голова Державної  
архівної служби України    Т. І. Баранова 
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