
 

 

 

        Додаток 

до аналізу регуляторного впливу           

проекту рішення Виконавчого                                      

комітету Кропивницької міської ради      

«Про затвердження Положення про 

порядок розміщення тимчасових споруд 

для провадження  підприємницької 

діяльності на території Кропивницької 

міської територіальної громади" 

 
    

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 серпня 2021 року по 31 серпня 2021 року. 
 

№ п/п Вид консультації  

Кількість 

учасників 

консульта

цій, осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1 Робочі зустрічі 2 Отримано інформацію щодо 

нормативної грошової оцінки земель  

2 Особисті зустрічі з 

окремими суб’єктами 

малого 

підприємництва 

3 При зустрічах було роз’яснено  

обсяги   розміру плати за право 

користування місцем для 

розташування тимчасової споруди 

3 Телефонні 
розмови 

2 Уточнення інформації щодо 
витрат суб’єкта господарювання 

на виконання вимог регулювання 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 50 (одиниць), у тому числі  мікропідприємництва 50 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків). 

Примітка: Регулювання стосується суб’єктів, які матимуть намір розмістити 

тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності. Кількість 



 

 

суб’єктів , які скористаються своїм правом на розміщення тимчасової споруди 

невідома.  

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 
 

№ 

п/п 

Оцінка “прямих” витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

У перший рік 

(стартовий 

рік 

впровадженн

я 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять років 

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 Інші процедури (плата за 

користуванням місцем для 

розміщення ТС) 
Формула: 

Рп = (ДОн .х Кпідв /100%) х Sрозрах , 

грн./рік, де 

ДОн  - нормативна грошова оцінка 

земельної ділянки 445,92 грн.; 

Кпідв  - підвищуючий коефіцієнт, 

згідно з класифікатором цільового 

використання земельної ділянки; 

Sрозрах —середня площа земельної 

ділянки 20,0 кв.м. 

Примітка. Розрахунок витрат(за 

перший рік регулювання, за 

наступний рік та за п’ять років 

сумарно)  – середня величина сплати  

коштів на одного суб’єкта 

господарської діяльності 

8918.4 8918.4 44592,0 

6 Разом, гривень 8918.4 8918.4 44592,0 



 

 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць (За даними управління 

містобудування та архітектури )  

50 

8 Сумарно, гривень 
Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х  

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання (рядок 

6 Х рядок 7) 

445920 445920 2229600 

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 

*(зп. 6000 грн. на міс., сер. кільк. 

роб год. за місяць —  168,06 

вартість 1 год. = 35,70) 

17,85 

(0,5 год* 35,7)  

17,85 89,25 

10 Процедури організації 

виконання вимог регулювання 
 

0 0 0 

11 Процедури офіційного 

звітування 
 

0 0 0 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 
 

0 0 0 

13 Інші процедури (уточнити) 
укладання договору про пайову 

участь (витрати часу = 0,5 год.  на 

укладання договору; ср. зарплата 

відп. особи 6000 грн/місяць, 1 год. = 

35,70 грн. 

Формула 0,5 год.*35,70 грн. = 17,85 

грн) 

17,85 

(0,5 год* 35,7)  

17,85 89,25 



 

 

14 Разом, гривень 
Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

35,70 35,70 178,5 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

50 

16 Сумарно, гривень 
Формула:  

відповідний стовпчик “разом” Х 

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 14 Х рядок 15) 

1785,0 1785,0 8925,0 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості 

адміністрування регулювання: 
 

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 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика 

органу 

державної 

влади 

відповідн

ої 

категорії 

(заробітна 

плата) 

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 

адміністр

ування 

регулюва

ння* (за 

рік), 

гривень 

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 

акту 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   

- - - - - 

Разом за рік Х Х Х Х Х 

Сумарно за п’ять 

років 

Х Х Х Х Х 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання   
 

№ 

п/п 
Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий), грн. 

За п’ять років, 

грн. 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів 

малого підприємництва на 

виконання регулювання 

445920,0 2229600,0 

2 Оцінка вартості адміністративних 1785,0 8925,0 



 

 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

447705,0 2238525,0 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

- - 

5 Сумарні витратимамлого 

підприємництва  на виконання 

запланованого регулювання 

(1+2+3+4) 

447705,0 2238525,0 

 

   
 

 

 

Директор департаменту з питань  

економічного розвитку міської ради                                            Ніна РАХУБА  
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