
АНАЛIЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до про€кту постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни <Про внесення

змiн ло Правил вiдтворення лiсiв>> (далi - проект акта)

I. Визначення проблеми

Лiсистiсть у рiзних природних зонах на територiТ УкраТни (1б %) мае
значнi вiдмiнностi й не досягае оптималь"о.о pi""",- .u якого лiси
найпозитивнiше впливають на клiмат, rрунти, воднi рaaурar, пом'якшують
наслiдки ерозiйних процесiв, а також забезпечуеться одержання бiльшоI
кiлькостi деревини для потреб економiки держави.

серед основних завдань розвитку лiсового господарства е збiльшення
лiсистостi до оптимЕLльного рiвня (20 И, полiпшення якiсного складу лiсових
насаджень та пiдвищення ix продуктивностi.

проблема, яку передбачасться розв'язати шляхом державного
реryлювання, полягае у тому, що Законом Украiни вiд 20 червня 2О22 року
Ns 2321-IX кПро внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB УкраТни щодЬ
збережеНня лiсiв> (далi - Закон) внесено змiни до Лiсового кодексу УкраiЪи,
зокрема, статтей 81 та 82 цього Кодексу.

На виконання пункту 1.6 Плану органiзацiТ пiдготовки просктiв aKTiB та
виконання iнших завдань, необхiдних для забезпечення реалiзацii Закону
УкраТни вiд 20 червня 2022 року J\ъ 2321-IX <Про внесення змiн до д."*""
законодавчих akTiB Укратни щодо збереження лiсiв> розроблено проект акта.

у просктi акта встановленi сдинi вимоги до Bcix власникiв лiсiв i
постiйних лiсокористувачiв щодо забезпечення суб'ектами господарювання
вiдтворення вiдновлюв€Lльних природних pecypciB, зокрема лiсiв, у двох
органiзацiйно-правових формах вiдновлення лiсових дiлянок i
лiсорозведення.

+

'екти господарювання,
числi суб'екти малого пiдприсмництва

II. Щiлi державного регулювання
Проект акта визначас TaKi цiлi дgрцавного регулювання:
здiйснення сдиноi науково-технiчноТ полiтики в лiсовому господарствi в

частинi здiйснення вiдтворення лiсiв;
досягнення оптимальнот лiсистостi шляхом створення в максимально

kopoTki строки нових насаджень найбiльш економiчно та екологiчно
доцiльними способами i технологiями.
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III. Визначення та
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оцiнка альтернативних
цiлей

способiв досягнення

1. Визначен}uI €Lльтернативних способiвпiд час розробки про€кту акта розглянуто Taki альтернативнi способидосягнення визначених цiлей

Альтернатива l -
збереження status

2. Оцiнка вибраних альтернативних способiв досягнення цiлей

Оцiнка впливу на сферу iHTepeciB держави

Вигоди
Вiдсутнiстu сди"о.о пiд*оду до
трактування положень нормативно-
правових aKTiB з вiдтворення лiсiв
Украiни

Альтернатива2 - Встановлення сдиного
пiдходу до вiдтворення бюджетнi витрати, пов'язанi iз
лiсiв Украiни цц!одщщgндяддtногодрqедfу лцIа,

Оцiнка вгrливу на сферу iHTepeciB громадян

uо
Альтернатива2 -
прийнятгя проекту
акта

прийнятгя прое
акта

вид апьтернативи Опис альтернатиЙ

Альтернатива l -
збереження
ситуацii, яка icHye
на цей час

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1 -
збереження ситуацii,
яка icHye на цей час

Вiдсутнi вiдсутня можливiсть
комплексно врахувати
вимоги щодо
забезпечення
вiдтворення лiсiв,
рацiонального
використання лiсових
pecypciB, як наслiдок,
погiршення екологiчноi
ситуацiТ в KpaTHi

Альтернатива2 -
прийнятгя проскту
акта

Прийняття проекту акта матиме
позитивний вплив - Правила вiдтворення
лiсiв враховують вимоги щодо
забезпечення вiдтворення лiсiв,
рацiона-llьного використання лiсових
pecypciB, вiдновлення лiсового фонду

Вiдсутнi

Дльтернати"аенЙриtн"r"ою]еrз.оЙенiсЪде"к"- -
пол_ожень Правил вiдтворення лiсiв положенням, визначених

вид альтеонативр
Вiдсутнi



дер}кави (покращення екологiчноi
ситуацiI, уповiльнення водноТ та вiтровоI
ерозii rрунтiв, збереttсення особливо
цiнних та унiка,rьних природних
комплексiв i забезпечення екологi.tноi

оцiнка впливу на сферу iHTepeciB суб'ектiв господарюваннJI
Показдик

Кiлькiсть суб'скiГ-
господарювання (власники
лiсiв, постiйнi лiсокористувачi),
що пiдпадають пiд дiю
регулювання, одиниць
Питома вага групфЙ.аrliнй
кiлькостi, вiдсоткiв

&дцц

вiдсутнi

х

Середнi i Mari MiKpo Разом

507* вiдсутнi вiдсутнi 507*

l00 х х 100

* - данi,
фiчна) кЗвiт про

отриманi на пiдставi державного статистичного
вiдтворення та захист лiсiв> за 2021 piK.

спостереження j\b 3-лг

Вигоди

Планування i прогнозування
використання лiсових pecypci в,
охорони, захисту, рацiона.пьного
використання, пiдвищення
екологiчного та ресурсного
потенцiалу лiсiв здiйснюватиметься
на ocHoBi матерiалiв
лlсовпорядкування, якi е
обов'язковими для ведення лiсового
госп

Витрати

Вiдсутня молсливiсть
комплексно врахувати
вимоги щодо забезпечення
вiдтворення лiсiв,
рацiонального використання
лiсових pecypciB, як наслiдок,
погiршення екологiчноi

Витрати на ознайомп.нн" i.
1 просктом регуляторного акта,.rl/vvl\дvrvr yvr JJrдlvрГlu.t U (

затвердження BHyTpi шнiх
документlв розрахун ково
складуть 3 14,08 грн на
одного суб'екта
господарювання (З9,26 грн х
8 год)

Альтернатива
- збереження
ситуацii, яка
icHye на цей
час

Альтернатива2
- прийняття
проекту акта

CyMapHi витрати за IUIьтеDнативами Сума витрат, гривень
лльтернатива l. uумарнl витрати для суб'сктiв господарювання
великогО i середньОго пiдприсмництва згiдно з додатком 2 до
методики проведення аналiзу впливу регуляторного акта
(рядок l 1 таблицi <витрати на одного суб'скта-господарювання
великого i середнього пiдприемництва, якi виникають внаслiдок
лii регуляторного акта>)

143З 1 47,04 грн

Вид
чшьтернативи

бlдсутнl

0



великого i середнього пiдприемництва, 
"Ki 

в"""*йri"Ъu.пiдо*
дii регуляторного акта>)

IV. Вибiр найбiльш оптимального альтернативного способу
досягнення цiлей

BapTicTb балiв оптим€шьного альтернативного способу визначаеться за
чотирибальноЮ системоЮ оцiнки ступеня досягнення визначених цiлей, де:4 - цiлi прийняття акта, якi можуть бути досягнутi повною мiрою (yci
важливi аспекти проблеми iснувати не будуть);

З - цiлi прийнятТя акта, якi можуть бути досягнутi майже повною мiрою
(yci важливi аспекти проблеми iснувати не будуть);

2 - цiлi прийняття акта, якi можуть бути досягнутi частково (проблема
частково зменшиться, деякi важливi та критичнi аспекти проблеми
з€lJIишаються невирiшеними);

1 - цiлi прийнятТя регуляторного акта, якi не можуть бути досягнутi
(проблема продовжуе iснувати).

Ба-гr

Враховуючи вищенаведенi позитивнi та
альтернативних способiв досягнення мети, доцiльно
проекту акта.

негативнi сторони
прийняти розроблений

KoMeHTapi щодо присвосння вiдповiдного ба,та

муть lcн
HoBHl

Рейтинг
результативностi
(досягнення цiлей
пiд час вирiшення

проблеми)

результативнос
Ti (за чотири-

ба-пьною
;r.r";
оцiнки

гн

Враховуючи вищенаведенi позитивнl та

uiлi дgрцзвного регулювання булуть
i

негативнi сторони
€Lльтернативних способiв досягнення мети, доцiльно прийняти розроблений
проект акта.

Рейтинг
результативнос

Ti

Вигоди (пiдсумок) Витрати (пiдсумок) Обrрунтування
вiдповiдного мiсця

ЕIльтернативи у
рейтингу

Альтернатива l

збереження
эитуацii,

У разi зi}лишення
iснуючоi на даний
момент ситуачii без
змiн, вигоди для
держави, громадян та

вiдсутнiсть €диного
пiдходу ло вiдтворення
лiсiв Украiни. Вiдсутня
можливiсть комплексно

У разi заJIишення
iснуючоi на даний
момент ситуацii без
змiн проблема



яка 1снуе на цей
час

суб'ектiв
господарIовання
вiдсутнi

lврахувати вимоги щодо
|забезпечення охорони та
l

|захисту лlсlв,
I

рацlонального
використання лiсових
pecypciB, як наслiдок,
погiршення екологiчноi
ситуацii на планетi

|проловжуватиме
|tснувати, що не
забезпечить
досягнення
поставлених цiлей

|Альтернатива2

прийняття
проекту акта

|-
|Встановлення сдиного
пlдходу до вlдтворення
лiсiв Украiни

|Витрати на ознайомлення
lз проектом
регуляторного акта,
затвердження внутрiшнiх
документiв розрахунково
складуть
3l4,08 грн на одного
суб' скта господарювання
(З9,26 грн х 8 год )

Буле встановлений
сдиний пiдхiд
до вiдтворення лiсiв
Украiни, що
повнiстю забезпечить
цосягнення
поставлених цiлей

Рейтинг
Аргументи щодо переваги

обраноi альтернативи/причини
вiдмови вiд а_гlьтернативи

Оцiнка ризику зовнiшнiх
чинникiв на дiю
запропонованого

пегvпqтппшлгл яrта
Альтернатива l
Збереження ситуацii,
яка icHye на цей час

Проблема продовжус iснувати вiдсутнiй

Альтернатива2
Прийняття прийняття
проекту акта

Забезпечить вирiшення проблемЙ вiдсутнiй

v. Механiзми та заходи, якi забезпечать розв'язання визначеноi
проблеми

затвердженi В установленому порядку змiни до Правил вiдтворення лiсiв
узгоджу€ деяких положень даних Правил положенням, визначених Лiсовим
кодексом Украiни

Проект акта буде оприлюднениЙ в засобах масовоi iнформацii та на
офiцiйному веб-сайтi Щержлiсагентства.

!ля впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам
державноi влади не потрiбно додаткових витрат з бюджету.

причини, якi могли би заважати впровадженню про€кту акта, вiдсутнi.
заподiяння шкоди державi, суб'ектам господарювання або громадянам

вiд дii норМ акта не передбаЧасться, а томУ характеристика механiзму повноi
або частковоI iT компенсацiт не визначzшась.

суб'ектам господарювання необхiдно ознайомитися iз регуляторним
актом, затвердити необхiднi внутрiшнi документи та дотримуватись вимог
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щодО вiдтвореНня лiсiВ та лiсорОзведення, викладених у новiй Редакцii Правилвiдтворення лiсiв.

и. оцiнка виконання вимог регуляторного акта залежно вiдpecypciB, якимИ ро3поряДжаютьсЯ органи виконавчоТ влади чи органимiсцевого самоврядування, фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннiпроваджувати або виконувати цi вимоги

ЗдiйсненНя.додаткових фiнансових витрат з державного бюджету тамiсцевих бюджетiв на виконання вимог проскту акта для органiв виконавчотвлади, органiв мiсцевого самовр"дуuur*r", фiзичних та юридичних осiб непередбаЧаетьсЯ (розрахУнки витРат наведенi в Дола тках 2ru 3 до Методики).
щiя проекту акта не поширюсться на суб'сктiв малого пiдприемництва,

у зв'язку з цим м-тест не проводився.

.державних структур
lнших витрат з боку

Вимоги реryляторного акту булуть впроваджуватися суб'ектами
господарювання (507 ол.) та !ержлiсагентством.

оскiльки на суб'сктiв малого пiдприемництва не поширюеться
регулювання проекту постанови, тому тест малого пiдприемництва (ir4-TecT)
не здiйснювався.

Витрати
на одного суб'скта господарIовання, якi виникають внаслiдок дii

прийняття про€кту акта не передбачас утворення
управлiння i не потребус додаткових матерiальних та
держави.

Порядковий
номер

Витрати За перший piK За п'ять poKiB

l Витрати на придбання основЕ"- ф"rд,ц
обладнання та приладiв, cepBicHe
обслуговування, навчання/пiдвищення
квзлiфiкацii персонаlIу тощо, гривень

0 0

2 податки та збори (змiна розмiру-
податкiв/зборiв, виникнення
необхiдностi у сплатi податкiв/зборiв),
гривень

0 0

J Витрати, пов'язанi iз веденням oOni*y,
пiдготовкою та поданням звiтностi
державним органам, гривень

0

0

4 Витрати, пов'язанi з адмiнiструванням
заходiв державного нагляду (контролю)
(перевiрок, штрафних санкцiй,
виконання рiшень/ приписiв тощо),
грив9нь

0 0

5 Витрати на отримання адмiнiсrраrr"""*
послуг (дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв,
aTecTaTiB, пqгоджень, висновкiв,

0 0

,tI яктя



проведення нез€lлежних/обов'язкових
експертиз, сертифiкацii, атестацii тощо)
та iнших послуг (проведення наукових,
lнших експертиз, страхування тощо),
|ривень

6 t,итрати на оборотнi активи (матерiали,
канцелярськi товари тощо), гривень 0 0

7 Витрати, пов'язанi iз наймБЙ-
додаткового персоналу. гDивень 0 0
rнше (уточнити), гривень:
витрати на ознайомлення з просктом
акта- 3 днi х 8 год. х 3 чол. (лиректор,
головний лiсничий, начаj,Iьник вiддiлу
ЛiСового господарства) х Зg,26 грн * _

2826,72 грн 2826,72 грн

9 rлJL.rlчl (сума рядкlв: l + Z + 3 + 4 + 5 +
6 +'7 + 8), гривень 2826,72 грн 2826,72 грн

l0 кlлькlсть суб'сктiв господарювання, на
яких буде поширено регулювання,
одиниць

507 507

1l (-yмapнl витрати суб'сктiв
господарювання, на виконання
регулювання (BapTicTb регулювання)
(рядок 9 х рядок l0). гоивень

1433l47,04 грн 14ЗЗ147,04 грн

*Bi

заробiтна плата у погодинному розмiрi .rurb"rr" З9,26 гривень.

Витрати
tсагентства, якi виникають внаслиок дiI регуляторного акта

Процедура

регулювання
суб'ектiв
великого i
середнього

пiдприемництва
(розрахунок на

одного типового
суб'екта

господарювання)

Плановi
витрати
часу на

процедуру,
год.

BapTicTb
часу

спiвробiт-
ника

органу
державноi

влади
вiдповiдноi

категорiТ
(заробiтна

плата)

оцiнка
кiлькостi

процедур за

PiK, що
припадають
на одного
суб'екта

оцiнка
кiлькостi
суб'ектiв,
що пiдпа-
дають пiд

дiю
процедури

регулюва -

ння

Витрати на
адмiнiстрування

регулювання*
(за piK), гривень

l. Облiк суб'екта
господарювання,

що перебувае у
сферi

регулювання

0 0 0 0

2. Поточний
контроль за
суб'ектом

8 95,17 грн 1 507 386009,52

7

8

0



| 
господарювання,

| що перебувае у

| 
сферi

l регулювання, у
тому числi:

камеральнi

виiЪнi

3. Пiдготовка,
затвердження та
опрацювання
одного окремого
акта про
порушення
вимог

регулювання

0 0 0 0

4. Реапiзацiя
одного окремого
рiшення щодо
порушення
вимог

регулювання

0 0 0 0

5. Оскарження
одного окремого

рiшення
суб'ектами
господарювання

0 0 0 0

6. Пiдготовка
звiтностi за

результатами
регулювання

8 95,17 грн 1 507 386009,52

Разом за piK 16 l90,34 l 507 772019,04
Сумарно за п'ять
poKiB

80 951,70 5 25з5 772019,04

VIL обгрунтування запропонованого строкУ дiТ реryляторного акта

TepMiH дiТ регуЛяторного акта, який розроблений вiдповiдно до дiючихнорм Лiсового кодексу Украiни, необмежений. Змiна строку лii реryляторногоакта можлива в разi змiни законодавчих aKTiB УкраТни u"rът.р"д".rчrоТ сили.
Реryляторний акт набирас чинностi пiсля його офiцiйного

оприлюднення.

8

0

0
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vпL Визначення показникiв результативностi реryляторного акта

прогнозними значеннями показникiв результативностi регуляторногоакта €:

розмiр надходжень до державного та мiсцевих бюджетiв i державнихцiльових фондiв, пов'язаних з дiсю акта - не передбачаеться;
розмiр коштiв i час, що витрачатимуться суб'ектами господарюваннятаlабо фiзичними особами, пов'язаними, ,"*о"u"ням вимог акта;кiлькiсть суб'ектiв господарювання, на яких поширюеться дiя акта - 507;piBeHb поiнформованостi суб'ектiв господарювання з основнихположень регуляторного акта _ високий (проекту акта та аналiз регуляторноговпливУ акта розМiщуеться на офiцiйному вЪб-сайтi !ержлiсагентства).показниками результативностi пръекту акта €:
кiлькiсть проведених заходiв 

^norrpono 
щодо стану дотриманнясуб'ектами господарювання проектiв органiзацГ ;; ;;;;rr*у лiсовогогосподарства;

обсяг штрафiв' накладених на суб'ектiв господарювання завикористання земель не за цiльовим призначенням та невиконання
природоохоронного режиму використання земель;

кiлькiсть звернень/скарг вiд суб'сктiв господарювання, пов'язаних iз
дiею реryляторного акта.

Ix. Визначення заходiво за допомогою яких здiйснюватиметься
вiдстеження результативностi лii регуляторного акта

ВiДСТеЖеННЯ РеЗУЛЬТаТИВностi регуляторного акта буд. здiйснюв атися
шляхом аналiзу статистичних даних

Базове вiдстеження результативностi реryляторного акта буле
здiйснюватися через один pik пiсля набрання 

""rro.ii проъ*rу акта.
повторне вiдстеження результативностi регуляторного акта буд.

здiйснюватися через 2 роки пiсля проведення базового вiдсiеження.
перiодичне вiдстеження результативностi реryляторного акта буд.

здiйснюВатися раЗ на три роки, починаючи з дня закiнчення заходiв з
повторного вiдстеження.

У разi виявлення неврегульованих
проведення аналiзу показникiв дii цього
шляхом внесенням вiдповiдних змiн.

та проблемних MoMeHTiB шляхом
акта, цi моменти буле виправлено

Голова Щержавного агентства
лiсових pecypciB УкраIни Юрiй БОЛОХОВЕЦЬ


