
Додаток ____  
до аналізу регуляторного впливу 

 
ТЕСТ 

 малого підприємництва (М-Тест) 
 
1. Консультації з представниками мікро- та малого 

підприємництва щодо оцінки впливу регулювання  
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання 

на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку 
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 
розробником у період з 20 травня 2020 р. по 29 травня 2020 р. 

 

Порядкови

й номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні 

мережі тощо), запити (до 

підприємців, експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультаці

й, осіб 

Основні 

результати 

консультацій 

(опис) 

1 

 

Нарада 15 Обговорено 

запропоновані 

тарифи на 

послуги 

автогрейдера 

XCGM GR135 

за одну годину 

роботи.   . 

Отримано 

інформацію 

від 

представників 

мікро та 

малого 

підприємництв

а щодо 

необхідних 

ресурсів, а 

саме їх витрат 

(витрат часу та 

матеріальних) 

на 

запровадження 

регулювання 

2 

 

Робоча зустріч з представниками 

малого бізнесу 

1 Обговорено 

запропоновані 



тарифи на 

послуги 

автогрейдера 

XCGM GR135 за 

одну годину 

роботи.   

Отримано 

інформацію від 

представників 

мікро та малого 

підприємництва 

щодо необхідних 

ресурсів, а саме 

їх витрат (витрат 

часу та 

матеріальних) на 

запровадження 

регулювання 
 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва (мікро- та малі): 

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 140 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 

40(одиниць) та мікропідприємництва 100 (одиниць) 

 
 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на 
виконання вимог регулювання 

 
 

Порядк

овий 

номер 

Найменування оцінки У перший 

рік 

(стартовий 

рік 

провадженн

я 

регулюванн

я) 

Періодичн

і (за 

наступний 

рік) 

Витрат

и за 

п'ять 

років 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання 

регулювання 

1 Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів)  

0 0 0 

2 Процедури повірки та/або постановки 

на відповідний облік у визначеному 

органі державної влади чи місцевого 

самоврядування  

0 0 0 



3 Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали)  

 0 0 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування), тис. гривень  

0 0 0 

5 Інші процедури: 0 0 0 

6 Разом, гривень Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 ) 

0 0 0 

7 Кількість суб'єктів господарювання, 

що повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

140 

8 Сумарно, гривень Формула: 

відповідний стовпчик "разом" Х 

кількість суб' єктів малого 

підприємництва, що повинні виконати 

вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 

7) 

0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 
Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 1 січня 

2020 року становить 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину.(Закон України «Про 

Державний бюджет України на 2020 рік») 

9 Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 

1 год*28,31 

грн= 28,31 
0 0 

10 Процедури організації виконання 

вимог регулювання: Внесення змін до 

внутрішніх процедур обліку та 

звітності 

0 0 0 

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 
0 0 0 

13 Інші процедури Х Х Х 

14 Разом, гривень 28,31 Х 0 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні виконати 

вимоги регулювання, одиниць 

140 

16 Сумарно, гривень 3963,40 Х 0 

 

 

 

 

 

 

 



БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання  

суб'єктів малого підприємництва  

 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської  ради  

(назва державного органу) 
 

Процедура 

регулювання 

суб'єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб'єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб'єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва - 

за 

потреби окремо 

для 

суб’єктів малого та 

мікропідприємниц

тв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедур

у 

Вартість 

Часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількос

ті 

процеду

р за рік 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюванн

я 

Витрати на 

адмініструван

ня 

регулюваванн

я* (за рік), 

гривень 

1. Облік суб' єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

1 год. 28,31 1 140 3963,40 

2. Поточний 

контроль за суб' 

єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

     

камеральні 0 0 0 0 0 

виїзні 0 0 0 0 0 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

     



4. Реалізація одного 

окремого 

рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

5. Оскарження 

одного 

окремого рішення 

суб'єктами 

господарювання 

0 0 0 0 0 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

- - -  - 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

0 

(витрати 

відсутні) 

Разом за рік х х х х 3963,40 

Сумарно за п'ять 

років 
х х х х 19817,00 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання 

державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу 

персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на 

кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на 

кількість процедур за рік. 
 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, 

що виникають на виконання вимог регулювання 

 

№ Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), 

гривень 

За п’ять років, 

гривень 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів 

малого підприємництва на 

виконання регулювання 

0 0 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

3963,40 0 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

3963,40 0 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

0 0 



5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

3963,40 0 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання  

          Під час проведеного обговорення та консультацій були визначені 

орієнтовні витрати для суб’єктів малого підприємництва внаслідок дії 

регуляторного акту, за результатами яких передбачається, що орієнтовні 

витрати є обґрунтованими та помірними в зв’язку з чим розроблення 

корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо 

запропонованого регулювання не пропонується. 

 

 

Начальник КГ «Поляна»                                               Л. І. Попович 

 

 

 


