
Додаток

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 01.10.2021 по 01.11.2021.

Поряд
ковий
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)

Кількіст
ь

учасникі
в

консульт
ацій,
осіб

Основні результати консультацій
(опис)

1 Проведено засідання
міжвідомчої робочої
групи із забезпечення
організації виконання
функцій з реалізації
державної політики у
сфері безпеки
мореплавства суден
флоту рибної
промисловості
Державною службою
морського та річкового
транспорту України

21 За результатами засідання
міжвідомчої робочої групи вирішено
питання, які потребують
першочергового вирішення, а саме:
необхідність ідентифікації
нормативно-правових актів з боку
специфіки Державного агентства
меліорації та рибного господарства
України, які необхідно розробити,
внести зміни та скасувати у зв’язку із
прийняттям Закону України «Про
внутрішній водний транспорт»;

необхідність передачі матеріальних
цінностей (реєстри баз для стоянок)

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
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кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 300 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 210 (одиниць)
та мікропідприємництва 90 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 50%.

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

Поря
дков
ий
номе
р

Найменування оцінки У перший рік
(стартовий рік
впровадження
регулювання)

Періодичні
(за

наступний
рік)

Витрати за
п’ять 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 (уточнити) - - -

6 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

- - -
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7
Кількість суб’єктів
господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць

300

8 Сумарно, гривень - - -

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9 Процедури отримання первинної
інформації про вимоги
регулювання

Формула:

витрати часу на отримання
інформації про регулювання,
отримання необхідних форм та
заявок Х вартість часу суб’єкта
малого підприємництва
(заробітна плата) Х оціночна
кількість форм

1 (прац.) × 0,5
(год.) × 97
(грн) × 50
(суб’єктів) =
2425 грн.

-

1 (прац.) ×
0,5 (год.) ×
97 (грн) ×
50
(суб’єктів)
× 5 років =
12 125 грн.

10 Процедури організації виконання
вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та
впровадження внутрішніх для
суб’єкта малого підприємництва
процедур на впровадження вимог
регулювання Х вартість часу
суб’єкта малого підприємництва
(заробітна плата) Х оціночна
кількість внутрішніх процедур

1 (прац.) × 0,5
(год.) × 47,74
(грн) × 50
(суб’єктів) =
1193,50 грн.

-

1 (прац.) ×
0,5 (год.) ×
47,74 (грн)
× 50
(суб’єктів)
× 5 років =
5967,5 грн.

11 Процедури офіційного звітування - - -

12 Процедури щодо забезпечення
процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення
процесу перевірок з боку
контролюючих органів Х

1 (прац.) × 0,5
(год.) × 47,74
(грн) × 50
(суб’єктів) =
1193,50 грн.

-

1 (прац.) ×
0,5 (год.) ×
47,74 (грн)
× 50
(суб’єктів)
× 5 років =
5967,5 грн.
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вартість часу суб’єкта малого
підприємництва (заробітна
плата) Х оціночна кількість
перевірок за рік

13 Інші процедури (уточнити) - - -

14 Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 +
13)

4812 грн. - 24060 грн.

15 Кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць

50 - 50

16 Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х
кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок 15)

240600 грн. -
1203000
грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого
підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування
регулювання:

_________місцеві державні адміністрації______________
(назва державного органу)

Процедура
регулювання
суб’єктів
великого і
середнього

підприємництва
(розрахунок на
одного типового

суб’єкта

Планові
витрати
часу на
процедур

у

Вартість
часу

співробітни
ка органу
державної
влади

відповідної
категорії
(заробітна

Оцінка
кількості
процедур
за рік, що
припадают

ь на
одного
суб’єкта

Оцінка
кількості 
суб’єктів,

що
підпадають
під дію

процедури
регулюванн

я

Витрати на
адмініструван

ня
регулювання*

(за рік),
гривень
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господарювання) плата)

1. Облік
суб’єкта
господарюван
ня, що
перебуває у
сфері
регулювання

1 год. 47,741 грн. 1 50 2387 грн.

2. Поточний
контроль за
суб’єктом
господарюван
ня, що
перебуває у
сфері
регулювання, у
тому числі:

1 год. 47,74 грн. 1 50 2387 грн.

камеральні - - - - -

виїзні 1 год. 47,74 грн. 1 50 2387 грн.

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

- - - - -

4. Реалізація
одного
окремого
рішення щодо
порушення
вимог
регулювання

- - - - -
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5.
Оскарження
одного
окремого
рішення
суб’єктами
господарюван
ня

- - - - -

6. Підготовка
звітності за
результатами
регулювання

- - - - -

7. Інші
адміністративн
і процедури
(уточнити)

- - - - -

Разом за рік 2 год.1 95,48 грн. 1 50 4774 грн.

Сумарно за
п’ять років

10 год. 954,80 грн. 1 50 47740 грн.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу
(або нового структурного підрозділу діючого органу).

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
адміністративних процедур
для суб’єктів малого
підприємництва щодо
виконання регулювання та

240600грн. 1203000 грн.
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звітування

3 Сумарні витрати малого
підприємництва на
виконання запланованого 
регулювання

240600грн. 1203000 грн.

4 Бюджетні витрати  на
адміністрування
регулювання суб’єктів
малого підприємництва

4774 грн. 47740 грн.

5 Сумарні витрати на
виконання запланованого
регулювання

245374 грн. 1250740 грн.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання

Зважаючи на те, що суб’єктам малого підприємництва пропонуються рівні
умови для співпраці, а також на довгострокову дію регуляторного акта
впродовж якої відбуватиметься подальше впровадження та використання
електронного документообігу, компенсаторні механізми не пропонуються.


