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Аналіз регуляторного впливу 

до проекту рішення Великодимерської селищної ради «Про затвердження 

Положення про порядок списання комунального майна 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади». 

 

Регуляторний орган: Великодимерська селищна рада. 

 

Розробник регуляторного акту: виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради (07442, Київська  область, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, б.1, 

тел. +380 (4594) 67603). 

 

Проект рішення Великодимерської селищної ради «Про затвердження 

Положення про порядок списання комунального майна Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади» розроблено з метою вдосконалення заходів ефективного 

використання та збереження майна, розроблення єдиного порядку списання майна, 

визначення пакету документів, необхідного для отримання на це дозволу, здійснення 

контролю за порядком списання майна підприємствами, установами, організаціями, 

на балансі яких воно перебуває та використанням коштів, отриманих від списання 

зазначеного майна, що перебуває в комунальній власності Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади. 

Аналіз розроблений на виконання та дотримання вимог чинного законодавства, 

зокрема, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .  

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного 

регулювання. 

Законодавством не врегульовано питання стосовно списання майна, що 

перебуває у власності громад (комунального майна).  На даний час відсутній 

нормативний документ, який би визначав порядок списання майна, що перебуває у 

комунальній власності Великодимерської об’єднаної територіальної громади (надалі  

майно). 

У зв’язку із вищезазначеним, виникла необхідність розробити та прийняти 

Положення про порядок списання майна, що перебуває у комунальній власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади (надалі – Положення). 

2. Визначення цілей державного регулювання 

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на 

удосконалення правового регулювання майнових відносин між селищною радою та 

балансоутримувачами майна (підприємствами, установами, організаціями), які 

виникають у зв’язку із ліквідацією майна, непридатного для подальшого 

використання у відповідності із вимогами чинного законодавства. 

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акта є: 

а) визначення єдиного механізму списання майна, який полягає у визначенні 

його непридатності, отриманні відповідного дозволу на списання майна, здійснення 
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демонтажу списаного майна та оприбуткування придатних для використання деталей, 

запчастин, агрегатів; 

б) виконання селищною радою функцій щодо управління майном з метою 

забезпечення його ефективного використання, та, в разі втрати експлуатаційних 

властивостей і відсутності альтернативних можливостей подальшого використання, 

надання дозволу на його списання; 

в) здійснення контролю за правомірністю списання майна, забезпечення  

дотримання законодавства при використані отриманих при цьому коштів, 

забезпечення подальшого використання демонтованих деталей, запчастин та інших 

матеріалів; 

г) впорядкування процесу вилучення та подальшого використання отриманих 

із списаного обладнання дорогоцінних матеріалів і дорогоцінного каміння. 

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей. 

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише 

шляхом нормативного закріплення порядку списання майна у відповідності із чинним 

законодавством, тобто шляхом затвердження даного проекту рішення. Інші 

альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для 

досягнення поставленої мети та реалізації встановлених цілей. 

Зокрема, вбачається за можливе визначити два альтернативні способи 

досягнення встановлених цілей. 

1. Залишити все без змін та не приймати вказане Положення. Такий спосіб є 

неприйнятним по причині необхідності нормативного врегулювання порядку 

списання майна, що перебуває в комунальній власності Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади. Зазначене може призвести до виникнення спірних питань, 

непорозумінь та суперечностей. 

2. Вдосконалити регулювання питань списання майна, шляхом прийняття 

запропонованого проекту Положення, спеціально присвяченого цьому питанню. Цей 

спосіб дозволяє привести законодавче регулювання в зазначеній галузі до практичних 

потреб суб'єктів господарювання, а також  врахувати особливості правовідносин, 

притаманні даній сфері.  

Таким чином спосіб прийняття запропонованого Положення є єдиним 

прийнятним способом досягнення встановленої мети.  

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми. 

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси: 

1. Інформаційні – довести до відома балансоутримувачів майна (підприємств, 

установ, організацій) та інших суб’єктів господарювання про прийняття даного 

Положення шляхом опублікування проекту рішення в засобах масової інформації 

зокрема  на офіційній сторінці Великодимерської селищної ради в мережі Інтернет. 

2. Організаційні – виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради 

здійснювати організаційні заходи, передбачені Положенням, зокрема в частині 

підготовки необхідного пакету документів для отримання дозволу на списання майна, 

контролю за правомірністю проведення балансоутримувачами заходів щодо списання 

майна комунальної власності Великодимерської об’єднаної територіальної громади. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі 

прийняття проекту Положення. 
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Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується. 

Прийняття регуляторного акта надає  можливість чітко врегулювати 

відносини між селищною радою, виконавчим комітетом, підприємствами, 

установами, організаціями (балансоутримувачами майна) та іншими суб’єктами 

господарювання, що виникають при списанні майна комунальної власності 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади, удосконалення порядку 

здійснення такого списання, конкретно визначивши при цьому повноваження 

селищної ради та балансоутримувачів майна. 

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого 

регуляторного акта буде застосування уніфікованої процедури списання майна, 

забезпечення принципу отримання максимального ефекту (користі) за результатами 

використання вказаної процедури, зменшення кількості застарілого майна, яке не 

придатне для використання, проте обліковується на балансі підприємств, установ, 

організацій. 

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових 

матеріальних та фінансових витрат з селищного бюджету. Для виконання вимог 

запропонованого проекту рішення достатньо наявної матеріально-технічної бази та 

людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не 

передбачають нанесення шкоди балансоутримувачам майна, іншим суб’єктам 

господарювання. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття Положення. 

Прийняття даного Положення і практичне впровадження закріплених у ньому 

норм дозволить: 

- знизити рівень зношеності майна, що обліковується на балансах підприємств, 

установ, організацій внаслідок своєчасного списання фізично і морально застарілого 

майна, а також непридатного для подальшого використання; 

- підвищити рівень ефективності використання майна, поклавши у 

відповідальність керівників підприємств, установ, організацій належне утримання 

матеріальних цінностей та їх зберігання. 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта. 
Обмеження щодо строку дії регуляторного акта немає, що дасть змогу 

розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до 

нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із 

врахуванням внесених до чинного законодавства змін. 

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта. 

Показниками результативності запровадженого Положення є: 

- зменшення рівня зносу майна комунальної власності Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади, що рахується на балансі підприємств, установ, 

організацій завдяки своєчасному списанню зношеного майна; 

- отримання балансоутримувачами додаткових коштів шляхом використання 

елементів демонтажу списаного майна, а також внаслідок здачі спеціалізованим 

підприємствам дорогоцінного каміння та дорогоцінних металів; 

- підвищення рівня ефективності використання та збереження майна. 

9. Визначення заходів відстеження результативності акта. 
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Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі 

його підготовки. 

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом, 

але не пізніше ніж через два роки. 

Періодичне відстеження здійснюється 1 раз на 3 роки. 

Відстеження результативності акта буде оформлене у вигляді звіту про 

відстеження результативності регуляторного акта, який буде оприлюднюватися на 

офіційному веб-сайті Великодимерської селищної ради. 

Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді слід 

надсилати на адресу: 07442, Київська  область, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 

б.1, e-mail: v_dymerka@ukr.net 
 

 

Селищний голова         А.Бочкарьов 


