
Аналіз 

регуляторного впливу 

 

до проєкту рішення обласної ради «Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області» 

  

I. Визначення проблеми 

 

Шляхом державного регулювання передбачається розв’язати проблему відсутності Порядку встановлення лімітів на 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-

Франківської області. 

 Відповідно до статті 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється в межах ліміту на 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом 

виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також на підставі дозволів.   

Статтею 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» до компетенції обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій належить забезпечення реалізації державної політики у сфері 

заповідної справи, здійснення управління та регулювання у сфері охорони та використання територій та об’єктів природно-

заповідного фонду України на відповідній території. Статтею 43 цього ж закону передбачено, що ліміти використання 

природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, крім випадків, коли природні ресурси мають 

загальнодержавне значення. 

Тобто, обласним держаним адміністраціям необхідно врегулювати питання встановлення лімітів на використання 

природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської 

області шляхом прийняття єдиного порядку. 

З огляду на зазначене, дана проблема може бути вирішена шляхом державного регулювання. 

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території Івано-Франківської області, а його вимоги будуть 

обов’язкові для виконання всіма суб’єктами господарювання, що мають на меті отримати ліміт використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області. 
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Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни +   

Держава +   

Суб’єкти господарювання +   

Проблему не може бути розв'язано за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони не застосовні до рішень щодо 

затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення. 

Проблему не може бути розв'язано за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки жоден з них не регулює порядок 

встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення. 

Отже, для вирішення проблеми необхідно прийняти « Порядок встановлення лімітів на використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області». 

 

II. Цілі державного регулювання 

 

Запропонований регуляторний акт розроблено з метою забезпечення правового регулювання використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області. 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів.  

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 Відсутність регуляторного акта 

Альтернатива 2  Прийняття регуляторного акта 
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2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Невиконання вимог статті 43 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» 

Альтернатива 2 Виконання вимог законодавства; 

Визначення прозорої, чіткої та єдиної 

процедури встановлення лімітів, підготовка 

та подання для цього визначеного переліку 

документів, встановлення конкретних 

термінів розгляду і виключних підстав для 

відмови у затвердженні чи встановленні 

лімітів. 

 

 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутність інформації  

Альтернатива 2 Забезпечення захисту довкілля шляхом 

розроблення єдиного порядку встановлення 

лімітів використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення. 

 

Відсутні 
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію регулювання, 

одиниць 
2 18 2 - 22 

Питома вага групи у загальній 

кількості, 

відсотків 

9 82 9 - 100 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Негативний вплив на діяльність суб’єктів 

господарювання. 

Альтернатива 2 Отримання правового механізму 

затвердження лімітів 

 Відсутні 

 

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, грн 

- - 

-  - 
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала 

Альтернатива 1 1 Відсутність регуляторного акта не дасть 

можливості забезпечити єдиний порядок 

встановлення лімітів використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення. 

Альтернатива 2 4 У випадку прийняття запропонованого проекту 

регуляторного акту буде вирішено проблему 

відсутності правового механізму затвердження 

лімітів та забезпечено виконання вимог статті 43 

Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

 

 

Рейтинг 

результативності  

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 - - - 

Альтернатива 2 Забезпечить правовове 

регулювання спеціального 

використання природних 

ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду 

місцевого значення Івано-

Відсутні Даний проект регуляторного акта є 

єдиним можливим варіантом 

розв’язання проблеми відсутності 

єдиного порядку встановлення 

лімітів використання природних 

ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного 
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Франківської області фонду місцевого значення. 

 

Рейтинг  Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи / причини відмови від 

альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію 

запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива 1 Альтернатива не є прийнятною, оскільки 

не забезпечує виконання вимог 

встановлених статтею 43 «Про охорону 

навколишнього природного середовища». 

Х 

Альтернатива 2 Даний регуляторний акт відповідає 

потребам у розв’язанні визначеної 

проблеми та принципам державної 

регуляторної політики. Прийняття 

зазначеного акта забезпечить баланс 

інтересів держави, громадян та суб'єктів 

господарювання. 

Зовнішні фактори, які можуть впливати на 

виконання вимог акта, відсутні, оскільки 

відповідно до частини другої статті 19 

Конституції України органи державної влади, їх 

посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми 

 

Порядок встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області визначає прозору, чітку та єдину процедуру встановлення 

лімітів, підготовку та подання для цього визначеного переліку документів, містить конкретні терміни розгляду, а також 

встановлює виключні підстави для відмови у погодженні чи встановленні лімітів. 

Для впровадження цього регуляторного акта органи влади повинні здійснити, насамперед, організаційні заходи. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої 

влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці 

вимоги 

 

Регуляторний акт не потребує додаткових витрат з бюджетів усіх рівнів. 
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 Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для суб’єктів господарювання не проводився оскільки 

положення регуляторного акта не спричиняють додаткових фінансових витрат для суб’єктів господарювання. 

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Необмежений, з можливістю внесення до нього змін у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних 

випадках. 

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Для оцінки результативності регуляторного акта не вбачається можливим визначити показники результативності у 

кількісній формі. Основні положення проекту спрямовані на впровадження правового регулювання спеціального 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-

Франківської області. 

 Показники результативності залежатимуть від наступних чинників: 

- ефективного, раціонального та невиснажливого використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ 

місцевого значення протягом року; 

- економічно обґрунтоване використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення 

протягом року. 

Ці показники будуть визначатися у порівнянні з календарним роком, що передуватиме року прийняття відповідного 

регуляторного акта. 

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим актом, але не 

пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.  

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік з дня набрання ним чинності, але 

не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.  

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта.  
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Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись показники, наведені у 

попередньому розділі. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися управлінням екології та 

природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Начальник управління екології та природних  

ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації         Андрій ПЛІХТЯК 

 

 

 

 
 

В.Семчук 

О.Шешурак 

52-61-50 

 


