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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 

регуляторного акту, а саме  проекту рішення «Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного поподатку на території Іларіонівської селищної 
територіальної громади» на суб’єктів малого підприємництва та визначення 
детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення 
регулювання, проведено Іларіонівською селищною радою з 12 квітня 2021 

року по 12 травня 2021 року. 

Порядковий 
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 

консультацій, 
осіб 

Основні 
результати 

консультацій 
(опис) 

1 

Робочі наради та 
зустрічі з суб'єктами 

господарювання – 

9 

Обговорено 
запропоновані 
ставки земельного 
податку. Отримано 
інформацію від 
представників 
мікро- та малого 
підприємництва 
щодо необхідних 
ресурсів, а саме їх 
витрат (витрат часу 
та матеріальних) на 
запровадження 
регулювання. 
Доведення до відома 
опитуваних 
обґрунтування 
необхідності 
прийняття 
зазначеного проекту 
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регуляторного акту 

2 

Телефонні розмови з 
юридичними та 

фізичними особами 

5 

Отримання 

інформації та 

пропозицій 

щодо проекту 

рішення 

 

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

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 
регулювання: 34 (одиниць), у тому числі малого підприємництва - 3 

(одиниць) та мікропідприємництва  - 31 (одиниць); 
- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній 

кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 85,0 

відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 
господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта). 
 

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

Перелік процедур, виконання яких необхідне для здійснення 
регулювання : 

в частині прямих витрат на виконання  регулювання – це процедури 
придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів), 
процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному 
органі державної влади чи місцевого самоврядування, процедури 
експлуатації такого обладнання, процедури обслуговування обладнання ; 

в частині адміністративних витрат на виконання  регулювання – це 
процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання , 
процедура організації виконання вимог регулювання та процедури 
офіційного звітування; 

в частині витрат органу державної влади на контроль за виконанням  
регулювання – це процедури первинного обліку суб’єктів господарювання, 
на які поширюється регулювання, процедури поточного контролю за 
суб’єктами господарювання, що перебувають у сфері регулювання, 
процедури опрацювання актів про порушення вимог регулювання, процедури 
реалізації рішень про порушення вимог регулювання,  процедури оскарження 
рішень суб’єктами господарювання, процедури підготовки звітності за 
результатами регулювання. 
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Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 
вимог регулювання: 
Поряд
ковий 
номер 

Найменування оцінки У перший 
рік 
(стартовий 
рік 
впровадже
ння 
регулюван
ня) 

Періодич
ні (за 
наступни
й рік) 

Витрати за 
п’ять років 

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

1 Придбання необхідного 
обладнання (пристроїв, 
машин, механізмів) 

0,00 0,00 0,00 

2 Процедури повірки та/або 
постановки на відповідний 
облік у визначеному органі 
державної влади чи 
місцевого самоврядування 

0,00 0,00 0,00 

3 Процедури експлуатації 
обладнання (експлуатаційні 
витрати – витратні 
матеріали) 

0,00 0,00 0,00 

4 Процедури обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування) 

0,00 0,00 0,00 

5 Інші процедури (сума 
сплаченого податку)- 

115880,00 115880,00 579400,00 

6 Разом, гривень 115880,00 115880,00 579400,00 

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

34 

8 Сумарно, гривень 579400,00 грн. 
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 
Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому 
тижні – 1994 години (Лист Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 12.08.2020  № 3501-06/219 «Про 
розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік»). 

Використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати, який 
планується з 01.01.2022 року становить: 6700,00 грн. та 41,87 грн. у 
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погодинному розмірі (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 
року № 05110-14-6/25074) 

9 Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання (на 
отримання інформації про 
рішення селищної ради) 

Оціночно: 
0,5 години х 41,87 грн. =20,94 грн. 

10 Процедури організації 
виконання вимог 
регулювання (збір 
інформації про земельні 
ділянки, наявність пільг, 
здійснення оплати податку) 

Оціночно: 
1 година х 41,87 грн. =41,87 грн. 

11 Процедури офіційного 
звітування 

а) Витрати часу на 
отримання інформації: 
(знаходження бланку 
податкової декларації, 
уточнення процедур подання 
звітності у інспектора органу 
ДФС). 
б) Витрати часу на 
заповнення звітної форми: 
(заповнення бланку 
податкової декларації 
платника податку) 
в) Витрати часу на передачу 
звітної форми: 
(передача податкової 
декларації до ДФС) 
г) Оцінка витрат часу на 
коригування (оцінка 
природного рівня помилок) 

Оціночно: 
 

0,5 години х41,87 грн. = 20,94 грн. 
 

 

 

 

 

 

0,5 години х41,87 грн. = 20,94 грн. 
 

 

 

 

1 година х41,87 грн. =41,87 грн. 
Оціночно: природний рівень – 5% 

від загальної кількості 
2 години х41,87 грн.х 5% = 4,19 грн. 
Разом: а+б+в+г = 20,94 + 20,94 + 
41,87 + 4,19 =87,94 грн. 

12 Процедури щодо 
забезпечення процесу 
перевірок (звірка кількості 
земельних ділянок та їх 
площ, проведення звірок по 
податках і т.д.) 

Оціночно: 
0,5 годин х 41,87 грн. = 20,94 грн. 

13 Інші процедури   

14 Разом, гривень 

(сума рядків: 9 + 10 + 11 + 
12+13) 

(20,94+41,87+87,94+20,94)=171,69 

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

34 

16 Сумарно, гривень 171,69х34=5837,46 грн. 
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 
малого підприємництва 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості 
адміністрування регулювання: 

- Іларіонівська селищна рада. 
 

Процедура 
регулювання  
суб’єктів 
великого і 
середнього 
підприємництва 
(розрахунок на 
одного 
типового 
суб’єкта 
господарювання 
малого 
підприємництва 
– за потреби 
окремо для 
суб’єктів 
малого та 
мікро- 

підприємництв) 

Планові 
витрати 
часу на 
процеду
ру 

Вартість 
часу 
співробіт
ника 
органу 
державно
ї влади 
відповідн
ої 
категорії 
(заробітн
а плата) 

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 
припадаю
ть на 
одного 
суб’єкта 

Оцінка 
кількост
і 
суб’єкті
в, що 
підпада
ють під 
дію 
процеду
ри 
регулюв
ання 

Витрати на 
адмініструва
ння* (за рік), 
гривень 

1. Підготовк
а оголошення в 
засоби масової 
інформації про 
оприлюднення 

проекту 
регуляторного 
акта:7300,00 
грн.(посадовий 
оклад) 160 год. 
(на 
місяць)=45,63гр

0,5 45,63 1 34 775,71 
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н; 0,5 год. х 
31,9грн = 22,82 
грн. 
2. Вартість 
робіт, 
пов’язаних з 
друкуванням 
проекту ре-

гуляторного 
акта та 
прийнятого 
рішеня 

селищної ради в 
друкованих 
виданнях, грн 

- - 1 - 3000,00 

Разом за рік: 
(р.1 + 2) 

витрати 

х х х х 3775,71 

Сумарно за 
п’ять років: 

х х х х 18878,55 

*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 

Порядковий 
номер 

Показник Перший рік 
регулювання 
(стартовий) 

За п’ять років 

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

115880 грн. 
(дані рядка 8 
пункту 3 цього 
додатку) 

579400 грн. (дані 
рядка 8 пункту 3 
цього додатку) 

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

5837,46 грн. 
(дані рядка 16 
пункту 3 цього 
додатку) 

29187,3 грн. 
(дані рядка 16 
пункту 3 цього 
додатку) 

3 Сумарні витрати малого 121717,46 грн. 608587,3грн. 




