
Додаток 1
до Аналізу регуляторного впливу

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 
№ 
п/п

Витрати За перший рік За п’ять років

1. Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання

1 год (час, який 
витрачається суб’єкт 
господарювання на 
пошук нормативно-
правового акту в 
мережі Інтернет та 
ознайомлення з ним) 
Х 39,12 грн. = 39,12 
гривень

39,12 гривень
(припущено, що 
суб’єкт повинен 
виконувати вимоги 
регулювання лише 
в перший рік; за 
результатами 
консультацій)

2. Процедури організації 
виконання вимог 
регулювання.

8 год. (час, який 
витрачається суб’єкт 
господарювання на 
перегляд внутрішніх 
операційних та 
управлінських 
процесів для 
забезпечення 
виконання вимог 
регулювання Х 39,12 
грн. = 312, 96 
гривень

312,96 гривень

3. РАЗОМ (сума рядків: 
1+2+3), гривень

352,08 гривень 352,08 гривень

4. Кількість суб’єктів 
господарювання великого 
та середнього 
підприємництва, на яких 
буде поширено 
регулювання, одиниць

219  
Х
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5. Сумарні витрати суб’єктів 
господарювання великого 
та середнього 
підприємництва, на 
виконання регулювання 
(вартість регулювання) 
(рядок 3 х рядок 4), гривень

77 105,52 гривень Х

Вид витрат Витрати на сплату 
податків та зборів 

(змінених/ 
нововведених) (за 

рік)

Витрати за п’ять 
років

Податки та збори (зміна розміру 
податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті 
податків/зборів)

не передбачені не передбачені

Вид витрат Витрати на 
ведення 
обліку, 

підготовку 
та подання 
звітності (за 

рік)

Витрати на 
оплату 

штрафних 
санкцій за 

рік

Разом за рік Витрати за 
п’ять 
років

Витрати, пов’язані із 
веденням обліку, 
підготовкою та 
поданням звітності 
державним органам 
(витрати часу 
персоналу)

не 
передбачені

не 
передбачені

не 
передбачені

не 
передбачен

і
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Вид витрат Витрати на 
адмініструва
ння заходів 
державного 

нагляду 
(контролю) 

(за рік)

Витрати на 
оплату 

штрафних 
санкцій та 
усунення 

виявлених 
порушень 

(за рік)

Періодичні 
(за наступні 

роки)

Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані з 
адмініструванням 
заходів державного 
нагляду (контролю) 
(перевірок, 
штрафних санкцій, 
виконання рішень/ 
приписів тощо)

не 
передбачені

не 
передбачені

не 
передбачені

не 
передбачені

Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур 
(витрати часу, 

витрати на 
експертизи, 

тощо)

Витрати 
безпосереднь
о на дозволи, 

ліцензії, 
сертифікати, 

страхові 
поліси (за 

рік - 
стартовий)

Періодичні 
(за наступні 

роки)

Витрати 
за п’ять 

років

Витрати на 
отримання 
адміністративних 
послуг (дозволів, 
ліцензій, 
сертифікатів, 
атестатів, погоджень, 
висновків, 
проведення 
незалежних/ 
обов’язкових 
експертиз, 
сертифікації, 
атестації тощо) та 
інших послуг 
(проведення 
наукових, інших 

відсутні відсутні відсутні відсутні
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Вид витрат Витрати на 
проходження 
відповідних 

процедур 
(витрати часу, 

витрати на 
експертизи, 

тощо)

Витрати 
безпосереднь
о на дозволи, 

ліцензії, 
сертифікати, 

страхові 
поліси (за 

рік - 
стартовий)

Періодичні 
(за наступні 

роки)

Витрати 
за п’ять 

років

експертиз, 
страхування тощо)

Вид витрат За рік 
(стартовий)

Періодичні (за 
наступний 

рік)

Витрати за 
п’ять років

Витрати на оборотні 
активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо)

не передбачені не передбачені не передбачені

Вид витрат Витрати на оплату 
праці додатково 

найманого персоналу 
(за рік)

Витрати за п’ять 
років

Витрати, пов’язані із 
найманням додаткового 
персоналу

не передбачені не передбачені


