
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 

планується проведено розробником у період з 14 травня 2021р.                                     

по 25 травня 2021р. 

 
 

     № 

     з/п 

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                                 2                      3                      4 

. Консультації у телефоному 

режимі 

                5 Отримано 

інформацію про 

потребу в 

обладнанні для 

організації 

діяльності з 

паркування 

транспортних 

засобів, його 

орієнтовна 

вартість.   

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва ( мікро-та малі): 

                    кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 1 (одиниця), 

                    питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100 (відсотків). 
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3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання вимог регулювання 

 
    № 

      з/п 

       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, 

огорожі,, механізмів) тис. грн 

 

175,0 
 

- 
 

175,0 

2 Процедури повірки та/або 

постанови 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 (сплата збору), 

гривень 

(За 1 день за1 м2 площі 

земельної ділянки відведеної 

для платного паркування в  

середньому - 200 м2) х 0,05% 

х 6700 грн (мін з/пл.) 

Орієнтована максимальна 

річна сума збору:  

200х3,35х365=244,55 тис. грн 

 

 

 

 

 

 
224,55 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 
1222,5 

6 Разом, гривень Формула: 
(сума рядків 1+2+3+4+5), 
 тис. грн 

399,50 0 1397,5 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

 
1 

 
0 

 
1 

8 Сумарно, гривень Формула: 

відповідний стовпчик «разом» 

Х кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

( рядок 6Х рядок7) 

 

 
399,50 

 

 
0 

 

 
1397,5 
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Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 

2022 році становить  6700 грн. та у погодинному розмірі 39,12грн                        

(ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України») .  
9 Процедури  отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

1,5год.х 39,12грн= 

58,68 грн 

 

0 

 

0 

10 Процедури організації 
виконання вимог 

регулювання: Внесення змін 

до      внутрішніх      процедур 

обліку та звітності 

 

 

0,5годх .39,12грн    = 
19,56 грн.                                                

 
 

0 

 
 

0 

11 Процедури офіційного 
звітування 

0 
 

0 
 

0 

12 Процедури щодо 
забезпечення процесу 

перевірок 

 

0 
 

0 
 

0 

13 Інші процедури Х Х Х 
 не передбачено 0 Х 0 

14 Разом, гривень  Х 0 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

 
1 

16 Сумарно, гривень 78,24 Х 0 
 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і 

мікропідприємництва 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами 

Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені 

повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), в 

тому числі збір за місця для паркування транспортних засобів не змінюючи 

порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, 

що виникають на виконання вимог регулювання 

 
№ 

з\п 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), 

гривень 

За п’ять років, 

гривень 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 

малого підприємництва на 
виконання регулювання 

 

175000,0 

 

 



2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування 

 
78,24 

 
0 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 
запланованого регулювання 

                

0 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

 

0 
 

0 

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 

175078,0 0 

                

 

          Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запланованого регулювання 

       На основі аналізу статистичних даних, що надані  Кропивницьким  

управлінням головного управлінням ДПС у Кіровоградській області 

визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого 

підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) 

процедур не потрібно. 

 

   
 

 

          Директор департаменту з питань 

          економічного розвитку 

          Кропивницької міської ради                                                              Ніна РАХУБА 
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