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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 05.01. 2021 року по 25.01.2021 року. 

Порядковий 

номер 

Вид 

консультації 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні 

результати 

консультацій 

1. 

 

 

2. 

Опитування по 

телефону 

 

Робочі зустрічі  

27 

 

 

4 

Визначення 

витрат часу та 

коштів на 

виконання 

вимог 

регулювання 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро -та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 8 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 

(одиниць) та мікропідприємництва  8 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 

(відсотків) 

3.  Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 

Найменування 

оцінки 

У 

перший 

рік 

Періоди

чні 

Витрати за 5 

років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання  

регулювання 

1 Придбання 

необхідного 

- - - 



обладнання 

(пристроїв, машин, 

механізмів) 

2 Процедури повірки 

та /або постановки на 

відповідний облік у 

визначеному органі 

державної влади чи 

місцевого 

самоврядування 

- - - 

3 Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати- витратні 

матеріали) 

- - - 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

- - - 

5 Інші процедури - - - 

6 Разом, гривень - - - 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

8 

8 Сумарно, гривень - - - 

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 2021 року становить 6000 гривні в місяць або   36,11 гривні за 

годину (Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»). 

9 Процедури 

отримання первинної 

інформації про 

вимоги регулювання. 

В середньому 

36,11 - 36,11 



визначається 1 

години на отримання 

інформації про 

регулювання. 

(1 година*36,00грн. = 

36,00грн.) 

10 Процедури 

організації виконання 

вимог регулювання  

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Процедури 

офіційного 

звітування 

- - - 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

- - - 

13 Інші процедури - - - 

14 Разом, гривень 36,11 - 36,11 

15 Кількість суб’єктів 

малого 

підприємництва, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

8 

16 Сумарно, гривень 288,88  288,88 



Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

Орган місцевого самоврядування для якого здійснюється 

розрахунок вартості адміністрування регулювання: 

Руськополянська  сільська рада 

 

Процедура 

регулювання 

суб’єктів 

малого 

підприємництв

а 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

державної 

влади 

відповідно

ї категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, 

що 

припада

ють на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадаю

ть під 

процедур

и 

регулюва

ння 

Витрати на 

адмініструва

ння 

регулювання

*, гривень 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, яка станом на 

1 січня 2021 року становить 6000 гривні в місяць або   36,11 гривні за годину 

(Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»). 

1.Облік 

суб’єкта 

господарюванн

я, що перебуває 

у сфері 

регулювання 

1 36,11 1 1 36,11 

2.Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарюванн

я,що перебуває 

у сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

- - - - - 

камеральні - - - - - 

виїзні - - - - - 

3.Підготовка, 

затвердження 

та 

опрацювання 

одного 

- - - - - 



окремого акта 

про порушення 

вимог 

регулювання 

4.Реалізація 

одного 

окремого 

рішення, щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

1 36,11 1 1 36,11 

5.Оскарження 

одного 

окремого 

рішення 

суб’єктами 

господарюванн

я 

1 36,11 1 1 36,11 

6.Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

- - - - - 

7.Інші 

адміністративні 

витрати 

процедури  

- - -  - - 

Разом за рік Х 108,33 Х Х 108,33 

Сумарно за 

п’ять років 

Х 541,65 Х Х 541,65 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 
Показник  

Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка “прямих” витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на 

виконання регулювання 

- - 

2 Оцінка вартості 288,88 288,88 



адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого  регулювання 

288,88 288,88 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

108,33 541,65 

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

397,21 830,53 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Показник Сумарні витрати 

малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого 

регулювання за 

перший рік, гривень 

Сумарні витрати 

малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого 

регулювання за п’ять 

років, гривень 

Заплановане регулювання 288,88 288,88 

За умов застосування компенсаторних 

механізмів для малого підприємництва 

0 0 

Сумарно: зміна вартості регулювання 

малого підприємництва 
288,88 288,88 

 

              Сільський голова                                             Олег ГРИЦЕНКО 


