
Аналіз  

регуляторного впливу проекту рішення Харківської обласної ради 

«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, 

передбачених у 2015 році на виконання Програми розвитку 

тваринництва в господарствах Харківської області на 2011 – 2015 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 21 квітня 2011 року № 116-VI» 

 

 

1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного 

регулювання. 

Виконання вимог рішення Харківської обласної ради від 05.03.2015                    

№ 1161-VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 січня 2015 року 

№1145-VI «Про обласний бюджет на 2015 рік» та додатків до нього», виконання 

Програми розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011 – 

2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21 квітня 2011 року № 116-

VI», а саме, збільшення поголів’я дійної череди та нарощування обсягів 

виробництва молока. 

 

2. Ціллю прийняття цього рішення є ефективне використання коштів 

обласного бюджету, які  передбачені у 2015 році на виконання Програми розвитку 

тваринництва в господарствах Харківської області на 2011 – 2015 роки. 

 

3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає. 

 

4. Механізмом розв’язання проблем є ефективне використання коштів 

обласного бюджету для фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в 

усіх категоріях господарств Харківської області, які перераховуються Головним 

управлінням фінансів облдержадміністрації головному розпоряднику коштів 

згідно з помісячним розписом у межах бюджетних призначень, установлених 

кошторисом.  

  

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту. 

В разі прийняття регуляторного акту, кошти обласного бюджету будуть 

ефективно використані на часткове відшкодування сільськогосподарським 

підприємствам усіх форм власності вартості закуплених племінних телиць, 

нетелей та корів молочного напряму продуктивності, часткове відшкодування 

господарствам населення витрат на закупівлю установки індивідуального доїння. 

 

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту. 

 Виконання умов рішення дасть можливість збільшити обсяги виробництва 

молока в господарствах усіх категорій Харківської області, підтримати рівень 

платоспроможного попиту споживачів продукції тваринництва та запобігти  

виникненню збитковості виробників  такої  продукції. 



 

7. Обґрунтування терміну дії. 

Термін дії рішення до 1 січня 2016 року. 

 

8. Показники результативності регуляторного акту визначаються за формою 

№ 24-сг, затвердженою наказом Держстату України від 14.06.2013 № 181. 

 

9. Відстеження результативності регуляторного акту буде проводитись 

згідно звіту «Стан тваринництва» (Форма № 24-сг, затверджена наказом 

Держстату України від 14.06.2013 № 181). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                                        В.В. Грицаєнко 
 


