
Звіт 
про базове відстеження результативності рішення 

Івано-Франківської обласної ради 
«Про затвердження ставок збору за заготівлю другорядних 

лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань 
та використання корисних властивостей лісів» 

1.Назва, вид регуляторного акта.  

Рішення Івано-Франківської обласної ради «Про затвердження ставок збору за 
заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та 
використання корисних властивостей лісів». 

2.Виконавець заходів щодо відстеження результативності регуляторного 
акта. 

Заходи щодо відстеження результативності регуляторного акта здійснювало Івано-
Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. 

3.Цілі прийняття регуляторного акта.  

Розпорядженням ОДА № 99 від 12.03.2009 року затверджені нормативи плати за 
тимчасове користування лісовими ділянками, Розпорядженням ОДА № 362 від 18.06.2008 
року затверджені нормативи плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого 
значення. 

На виконання статті 331.11 Податкового кодексу України приймається регуляторний 
акт – рішення Івано-Франківської обласної ради «Про затвердження ставок збору за 
заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та 
використання корисних властивостей лісів». 

4.Тип відстеження результативності регуляторного акта. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта. 

5.Строк виконання заходів з відстеження.  

Базове відстеження за 2010 рік.  

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
способи одержання даних та результатів відстеження. 

Результативність розпорядження відстежувалася на основі даних про кількість 
виданих лісових квитків та заключних договорів на тимчасове користування лісовими 
ділянками.  

7.Кількісні та якісні значення показників результативності рішення. 

Показниками результативності рішення Івано-Франківської обласної ради є 
кількість виданих лісових квитків та укладених договорів на тимчасове користування 
лісовими ділянками. 

Дія акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які є постійними та 
тимчасовими лісокористувачами.  

Оскільки рішення затверджує ставки збору за заготівлю другорядних лісових 
матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних 
властивостей лісів, воно сприяє спрямуванню у відповідність з чинним законодавством 
відносини між постійними та тимчасовими лісокористувачами в частині заготівлі 
другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання 
корисних властивостей лісів. 

Розмір надходжень до місцевих бюджетів у зв’язку з дією акта збільшиться. 
 
 
 
 
 



8. Оцінка результатів реалізації рішення Івано-Франківської обласної ради 
«Про затвердження ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, 
здійснення побічних лісових користувань та використання корисних 
властивостей лісів». 

У процесі відстеження результативності регуляторного акта встановлено, що у 2010 
році укладено 29 договорів на тимчасове користування лісовими ділянками, та видано 
лісових квитків на заготівлю грибів – 57 тон, плодів і ягід 384 тони, соку – 28 тон. 

На підставі цих даних можна вважати, що цілі, задекларовані при прийнятті 
регуляторного акта, досягнуті. 

 
 
 
 
 
 

Начальник Івано-Франківського 
обласне управління лісового та 
мисливського господарства Олексій Голубчак 


