
Аналіз регуляторного впливу 

проекту регуляторного акту - рішення Гребінківської міської ради 

«Про  затвердження  Положення про порядок списання комунального  

майна, яке є  власністю  територіальної  громади   м. Гребінка» 

  

1.  Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання. 

Даний регуляторний акт розроблений у зв’язку з відсутністю на цей час 

законодавчо встановленого механізму та способів списання майна спільної 

власності територіальної громади міста та з метою встановлення єдиних 

вимог до списання  комунального майна , яке  є  власністю територіальної 

громади м.Гребінка, ефективного використання майна, здійснення належного 

контролю за списанням основних засобів, що є комунальною власністю 

територіальної громади м. Гребінка. 

  

2. Мета державного регулювання. 

Визначення механізму та способів списання  комунального майна, яке є  

власністю територіальної громади міста. 

  

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей. 

Прийняття вказаного рішення міською радою є єдиним способом 

досягнення поставленої мети в межах правового поля, оскільки: 

- відповідає вимогам чинного законодавства, 

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання, 

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики, 

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми 

-забезпечує реалізацію повноважень міської ради як власника 

комунального майна територіальної громади міста. 

  

4. Механізм реалізації мети 

Для розв’язання проблеми, зазначеної в пункті 1 цього аналізу, 

пропонується на сесії міської ради прийняти рішення «Про затвердження 

Положення про порядок списання комунального майна, яке є  власністю 

територіальної громади м. Гребінка». 

  

5. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей. 

Застосування Положення дозволить ефективніше здійснювати фінансово-

господарську діяльність суб’єктам господарювання, майно яких належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Гребінка. 

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не 

передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не 

потрібно додаткових витрат з бюджету. 

  



6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта. 

Завдяки прийняттю розробленого проекту рішення міської ради 

досягнення передбачених ним цілей буде забезпечуватись існуванням 

нормативно-правового акту, що дозволить ефективніше здійснювати 

фінансово-господарську діяльність суб’єктам господарювання, майно яких 

належить до комунальної власності територіальної громади м. Гребінка. 

  

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення 

вноситимуться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного 

законодавства. 

  

8. Визначення показників результативності регуляторного акта 

Показники які характеризують наслідки дії регуляторного акта: 

- зменшення видатків господарюючих суб’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста на утримання неліквідованого майна; 

- вдосконалення порядку списання майна, що є власністю територіальної 

громади міста. 

  

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження 

результативності регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснене під час 

розробки даного проекту регуляторного акта. 

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності 

актом, але не пізніше ніж через два роки. 

Періодичні відстеження – кожні три роки після проведення повторного 

відстеження результативності регуляторного акта.  

 

 

 
 

 

 


