
А Н А Л І З
регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету

Коломацької  селищної ради
"Про затвердження тарифів на знесення і санітарну обрізку дерев , на

видалення та санітарну обрізку  дерев із залученням автомобіля ГАЗ 4301
(вишка), перевезення вантажів трактором Т-40, переробка деревини

(лісопиляння , вироблення виробів із деревини)"

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі − Аналіз) розроблений  на
виконання та дотримання вимог Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11 вересня 2003
року №1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту ,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року
№308 .
      Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення
виконавчого комітету Коломацької селищної ради "Про затвердження тарифів
на знесення і санітарну обрізку дерев , на видалення та санітарну обрізку дерев
із залученням автомобіля ГАЗ 4301 (вишка) , перевезення вантажів трактором
Т-40 , переробка деревини ( лісопиляння, вироблення виробів із деревини) "як
регуляторного акту.

І. Опис проблеми
СКП «Лісове господарство» Коломацької селищної ради створене в

березні місяці 2020 року , утримується за рахунок бюджету Коломацької
селищної ради ,  власних доходів не має ,  здійснює діяльність по знесенню і
санітарній обрізці дерев, переробки деревини (лісопиляння , вироблення
виробів із деревини) .

ІІ. Цілі регулювання
Прийняття даного рішення має на меті завдання з надання  послуг

населенню  та організаціям  по знесенню аварійних дерев , санітарній очистці
дерев ,  розпилювання деревини , виготовлення виробів з деревини ( дошки ,
штахет , інше) , заготівля і перевезення дров , що забезпечить   беззбиткову
діяльність підприємства та покращення послуг по благоустрою  населених
пунктів громади .

ІІІ. Альтернативи
       Затвердження  тарифів на знесення і санітарну обрізку дерев , на видалення
та санітарну обрізку дерев із залученням автомобіля ГАЗ 4301 (вишка) ,
перевезення вантажів трактором Т-40 , переробка деревини ( лісопиляння,
вироблення виробів із деревини) " з повним відшкодуванням економічно
обґрунтованих витрат.

Ця альтернатива може бути прийнятною і дасть можливість підприємству
перейти на самофінансування  та  покращити благоустрій населених пунктів.

IV. Механізм  для вирішення проблем
Механізмом для розв»язання проблеми є затвердження тарифів на

знесення і санітарну обрізку дерев , на видалення та санітарну обрізку дерев із



залученням автомобіля ГАЗ 4301 (вишка) , перевезення вантажів трактором Т-
40 , переробка деревини ( лісопиляння, вироблення виробів із деревини) .

V. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття
рішення

Можливість досягнення цілей, передбачених у розділі ІІ цього аналізу у
разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою  .

VI. Очікувані результати прийняття регуляторного акту
Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із

застосуванням методу аналізу користі та витрат.
Позитивні фактори:

- підвищення якості послуг по благоустрою населених пунктів;
- збільшення доходів СКП « Лісове господарство» Колоамацької

селищної ради , стабільність його фінансового стану та забезпечення
такого функціонування .

VIІ. Обґрунтування строку дії рішення
Рішення виконавчого комітету Коломацької селищної ради є

регуляторним нормативно-правовим актом, який діє щодо невизначеного кола
осіб  та строком дії на один рік .

VIIІ. Показники результативності
У результаті проведення як базового, так і повторного дослідження,

будуть досліджуватись та вивчатись такі показники:
- показники якості надання послуг;
- показники прибутковості чи збитковості підприємства;
- показники вивчення громадської думки.
Відстеження результативності дії акта здійснюється за результатами

дослідження статистичних даних підприємства, які формуються  із
дотриманням чинних стандартів бухгалтерського обліку.


