
Додаток 1 
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 01 липня 2018 р. 
по 01 серпня 2018 р. 

 
№ 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 

консультацій, 
осіб 

Основні результати 
консультацій (опис) 

1 
Дата:  
02.07.2018; 
04.07.2018; 
06.07.2018 

Робочі наради та зустрічі                     
(опитування) 

16 Обговорено  питання 
стосовно відносин між 
суб’єктами селищної 
громади та суб’єктами 
господарювання у сфері 
благоустрою.  
Від фізичних осіб-
підприємців отримана 
інформація про існуючі 
проблемні питання у сфері 
благоустрою, отримано 
пропозиції та зауваження до 
розробленого проекту 
регуляторного акту. 

2  
Дата: з 
10.07.2018 
по 
01.08.2018 
 

Вид консультацій: 
Консультації у телефонному та 
усному режимі 

7 Обговорено питання щодо 
укладення договорів на 
вивезення сміття та ТПВ, 
встановлення розмірів 
прибирання території, 
настання відповідальності за 
не виконання вимог Правил 
благоустрою.     

  
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 



кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  779 
(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 

 
№ 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) 

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 0 

4 Процедури обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування) 

0 0 0 

5 Сплата пайової участі ( у 
разі обрання СГ) 

456,00 ( 38*12) 456,00 ( 38*12) 2280,00 

6 Разом, гривень 456,00 456,00 2280,00 

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

779 

8 Сумарно, гривень 355224,00 355224,00 1776120,00 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 
виконання регулювання та звітування 
Розрахунок вартості 1 людино-години: 
Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 
годин. 
Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2018 році становить 
3723 грн. та у погодинному розмірі 22,41 грн. (ст.8 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік») 
 



9 Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання ( 
одноразово) 

1 год*22,41 грн= 
22,41 

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 (уточнити) X X X 

 не передбачено 0 X 0 

14 Разом, гривень 22,41 X 0 

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

779 

16 Сумарно, гривень 17457,39 X 0 
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 
регулювання:  

Покровська селищна рада  
(назва державного органу) 

Процедура 
регулювання 

суб’єктів малого 
підприємництва 
(розрахунок на 

одного типового 
суб’єкта 

господарювання 
малого 

підприємництва - 
за потреби окремо 

для суб’єктів 
малого та мікро-
підприємництв) 

Планові 
витрати 
часу на 

процедур
у 

Вартість 
часу 

співробітник
а органу 

державної 
влади 

відповідної 
категорії 

(заробітна 
плата) 

Оцінка кількості 
процедур за рік, 

що припадають на 
одного суб’єкта 

Оцінка кількості  
суб’єктів, що 

підпадають під 
дію процедури 
регулювання 

Витрати на 
адмініструван

ня 
регулювання* 

(за рік), 
гривень 

Оцінка вартості здійснення контролю за дотриманням правил благоустрою 



Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993,0 
годин. 

Для розрахунку використовується орієнтовна заробітна плата посадової особи, на яку 
покладено обов’язки щодо здійснення контролю. У 2018 році становить 5248 грн. та у 
погодинному розмірі 32,80 грн. 

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

     

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом 
господарювання, 
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 

     

5. Оскарження 
одного окремого 
рішення 
суб’єктами 
господарювання 

     

6. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання 

     



7. Інші 
адміністративні 
процедури: 

Реагування на 
скарги щодо 
порушення 
правил 
благоустрою  

2 год/день 32,80 грн/год х 779 51102,40 

Разом за рік Х Х Х Х 51102,40 

Сумарно за п’ять 
років 

Х Х Х Х 255512,00 

__________  
   * 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 

355224,00 1776120,00 

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

17457,39 87286,95 

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого регулювання 

372681,39 1863406,95 

4 Бюджетні витрати на 
адміністрування регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва 

51102,40 255512,00 

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 423783,79 2118918,90 

 
 
 
 



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

 На основі аналізу статистичних даних, що надані бухгалтерією Покровської селищної 
ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і 
впровадження компенсаторних ( пом’якшувальних) процедур не потрібно. 
 

Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм 

Х Х 
 
 

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 423783,79 2118918,90 

За умов застосування компенсаторних 
механізмів для малого підприємництва 0 0 

Сумарно: зміна вартості регулювання 
малого підприємництва 423783,79 2118918,90 

 
 
 

Спеціаліст  відділу з питань комунальної                                                       
власності, житлово-комунального господарства,                              
благоустрою та інфраструктури виконкому                                          
селищної ради                                                                           

 

 

 

                          О.С. Прилепа 

 

  

Секретар ради (виконавчого комітету)                                                                    Т.М.Єрмак 

 


