
 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

«ПОРЯДОК списання основних засобів з балансів підприємств, 

установ та організацій комунальної власності 

територіальної громади міста Хуст»  

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» передбачається встановлення єдиної 

процедури списання майна з балансів підприємств, установ та організацій, 

що належать до  комунальної власності територіальної громади міста Хуст. 

 Порядок списання комунального майна з балансів підприємств, 

установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста 

Хуст   Хустською міською радою до цього моменту не був розроблений.   

2. Визначення цілей державного регулювання. 

Метою здійснення регулювання Порядку списання комунального 

майна є подальше упорядкування процедури списання комунального майна, 

його збереження, та управління майном. 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

зазначених цілей. 

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень Хустської  

міської ради як представника власника майна територіальної громади м. Хуст 

щодо управління таким майном, повноваження виконавчого комітету 

Хустської міської ради при вирішені питань пов’язаних із списанням майна 

комунальної власності, повноваження суб’єктів господарювання 

комунальних підприємств міста Хуст. 

4. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми. 

Вказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення 

Хустської міської ради "Про затвердження Порядку списання основних 

засобів з балансів підприємств, установ та організацій комунальної 

власності територіальної громади міста Хуст", яким встановлюється 

єдиний підхід до  списання майна, що перебуває в комунальній власності 

територіальної громади м. Хуст. 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта. 

Запропоновані зміни є обгрунтованими та можливими для 

використання всіх зацікавлених осіб.  

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття акта. 

Вигодами органу місцевого самоврядування є: 

• Порядок списання основних засобів з балансів підприємств, 

оганізацій та установ комунальної власності територіальної громади м. Хуст 

упорядковує управління майном що належить до комунальної власності 

територіальної громади м. Хуст яке передане на баланс, в оперативне 

управління, господарське відання, комунальним підприємствам міста Хуст. 

Вигодами суб’єктів господарювання є: 

• Затвердження Порядку та єдиних форм додатків – актів на списання 

та інш. призводить до впорядкування єдиної системи обліку та списання 



майна, організації роботи постійних комісії суб’єктів господарювання, 

прозорість та відкритість фінансових та бухгалтерських операцій. 

Введення в дію Положення дасть можливість заощадити кошти 

комунальним підприємствам, на балансі яких перебуває рухоме майно 

(автотранспорт), термін експлуатації якого закінчився, а подальше 

використання якого є збитковим.   

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 

Зменшення видатків господарюючих суб’єктів комунальної власності 

на утримання неліквідного майна.  

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися: 

- керівником підприємства, закладу, установи комунальної 

власності; 

- управлінням житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Хустської міської ради  

10. Моніторинг. 

Проведення базового відстеження результативності регуляторного акта 

буде здійснено через рік.   

Періодичні відстеження будуть здійснюватися щодо рішення кожні три 

роки. 

 
Примітка: 

Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого 

визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, музейного фонду, об’єкти 

цивільної оборони), цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи, 

окреме визначене нерухоме майно комунальної власності, тощо. 
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