
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 
02.01.2018           м. Запоріжжя            № 1 

 
 
Про затвердження плану-графіку 
проведення заходів з відстеження  
результативності прийнятих  
регуляторних актів на 2018 рік 
 

 

 З метою належного виконання Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до листа 

облдержадміністрації від 17.01.2017 № 08-21/0094 «Про відстеження 

ефективності власних регуляторних актів» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план-графік проведення заходів з відстеження 

результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік (далі – план), що 

додається. 

 

2. Заступнику директора Державного архіву – начальнику відділу 

підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення 

Ядловській О.Л., начальнику фінансово-господарчого відділу – головному 

бухгалтеру Власенко О.В., заступнику начальника відділу інформації та 

використання документів Козловій І.В., начальнику відділу формування 

Національного архівного фонду та діловодства Фурсенко Т.В. забезпечити 

своєчасне виконання плану, підготовку та затвердження у термін до 31.01.2018 

звіту про результати періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта – наказу Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про 

затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом 

Запорізької області на договірних засадах». 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Державного архіву – начальника відділу підготовки аналітичних 

матеріалів та документаційного забезпечення Ядловську О.Л. 

  

 

 

Директор         О.С. Тедєєв  



  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Державного архіву  

Запорізької області 
    

 02.01.2018 № 1 

 

План-графік 

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік 

 

№ 

з/п 

Назва регуляторного акта Державного 

архіву Запорізької області, №, дата 

його затвердження та реєстрації в 

органах юстиції 

Вид 

відстеження 

(базове, 

повторне, 

періодичне) 

Структурний підрозділ  

відповідальний за проведення 

відстеження 

Строк 

виконання 

заходів 

Вид даних 

1. Наказ Державного архіву Запорізької 

області від 14.01.2011 № 4 «Про 

затвердження цін на роботи (послуги), 

що виконуються Державним архівом 

Запорізької області на договірних 

засадах», який зареєстровано в 

Головному управлінні юстиції у 

Запорізькій області  28.01.2011 за                 

№ 2/1444 та за № 3/1445 та офіційно 

оприлюднено у газеті «Запорізька 

правда» 5 лютого 2011 року № 18 

(22856) 

Періодичне Заступник директора 

Державного архіву – 

начальник відділу підготовки 

аналітичних матеріалів та 

документаційного 

забезпечення Ядловська О.Л., 

фінансово-господарчий відділ, 

відділ інформації та 

використання документів, 

відділ формування 

Національного архівного 

фонду та діловодства 

Січень 

2018 року 

Статистичні 

дані 

 

Заступника директора Державного архіву –  

начальник відділу підготовки аналітичних 

матеріалів та документаційного забезпечення          О.Л. Ядловська  


