ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації
з
представниками
мікропідприємництва щодо оцінки впливу регуляторного акта

та

малого

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 15
по 31
2021 року.
Порядковий Вид консультації (публічні Кількість учасників
номер
консультації прямі (круглі консультацій, осіб
столи,
наради,
робочі
зустрічі тощо), інтернетфоруми, соціальні мережі
тощо),
запити
(до
підприємців,
експертів,
науковців тощо)
1
Робочі зустрічі
4
(представники
виконавчих органів
міської ради)

2

Наради, консультації

Основні
результати
консультацій
(опис)

Отримано
інформацію
про
законодавче
забезпечення
та
про
методику
підготовки
М-Тесту
4
Отримано данні:
суб’єкти
про кількість
господарювання, які об’єктів поза
мають
наміри магазинної торгівлі
здійснювати торгівлю в одного СГ;
позамагазинних
Про час,
об’єктах торгівлі
необхідний СГ для
протягом
оформлення
календарного року
документів на
здійснення поза
магазинної торгівлі
до АРВ та М-Тесту

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого
підприємництва (мікро-та малі):
• Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання:
25
(одиниць),
у
тому
числі
малого
підприємництва та мікро - підприємництва 25 (одиниць);
• 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
виконання вимог регулювання
Порядковий
номер

Найменування оцінки

1

2

малого

підприємництва

У перший рік
(стартовий рік
впровадження
регулювання)
тис. грн.
3

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

2

3

4
5

6

7

8

Придбання необхідного обладнання
(пристроїв, машин, механізмів)
Формула: кількість необхідних одиниць
обладнання Х вартість одиниці
Процедури повірки та/або постановки
на відповідний облік у визначеному
органі державної влади чи місцевого
самоврядування
Процедури експлуатації обладнання
(експлуатаційні
витрати-витратні
матеріали)
Процедури обслуговування обладнання
(технічне обслуговування)
Інші процедури (уточнити)
відшкодування вартості робіт з
поточного / капітального
ремонту
тротуару, тис. грн.
РП = S х Вб х Кр, де:
РП – розмір плати, грн;
S – середня площа позамагазинного
об’єкта торгівлі, кв. м;
Вб - вартість робіт з
поточного/капітального ремонту 1 кв. м
тротуару грн;
Кд - термін перебування
позамагазинного об’єкта торгівлі на
окремому елементі благоустрою, днів.
Разом, тис. гривень
Формула: (сума рядків 1+2+3+4+5

Кількість
суб’єктів
господарювання,
що
повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно тисяч гривень,
(рядок 5 х рядок 7)

на

Періодичні Витрати за
(та
5 років
тис. грн.
наступний
рік) тис.
грн.
4
5
на

виконання

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,9

7,9

39,5

7,9

7,9

39,5

25

26

28

197,5

205,4

1106,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва
щодо
виконання регулювання та звітування
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9

10

11
12
13

Процедура отримання первинної
39,26
інформації про вимоги щодо
регулювання розміщення
позамагазинних об’єктів торгівлі
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. 6500 грн. на міс., сер. кільк.
роб год. за місяць —
165,56
вартість 1 год. = 39,26)
Процедури організації виконання 0,5 год. х 39,26=
19,63
вимог регулювання (отримання
консультації
про
розміщення
позамагазинних об’єктів торгівлі)
Процедури офіційного звітування
Процедури
щодо забезпечення
процесу перевірок
Інші процедури (уточнити)
Отримання
в
управлінні
19,63
містобудування та архітектури
міської ради рекомендацій щодо
зовнішнього
вигляду
позамагазинного об’єкта торгівлі,
грн..
Формула: (0,5 години х 39,26 =
19,63)
Отримання
інформації
про
приналежність земельної ділянки
під розміщення позамагазинного
об’єкта торгівлі, грн.
Формула: (0,5 години
х 39,26 =
19,63)
19,63

39,26

196,3

19,63

98,15

-

-

19,63

19,63

98,15

98,15

Укладання Договору
Формула:0,2години х 39,26 =
7,85 грн

39,25
7,85

14

15

Проплата коштів Формула:(0,2
година х 39,26 х 12 міс=94,2 грн)
Разом, гривень
Формула: (сума рядків
9 + 10
+ 11 +12 + 13)
Кількість
суб’єктів
малого
підприємництва,
що
повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць

25

7,85

94,2

94,2

471,0

200,2

200,2

1001,0

26

28
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16

Сумарно, тисяч гривень ( рядок 14 х
рядок 15)

200,2 грн.х25=
5005,0 грн.

200,2грн.х26 1001,0
=5205,2
грн.х28=
28028,0

Для розрахунку використано:
1. Розмір мінімальної заробітної плати, яка з 01 січня становить 6500 грн в місяць, у
погодинному розмірі 39,26 грн

2. Орієнтовну кількість СПД, які здійснюють торгівлю на позамагазинних об’єктах

торгівлі,. 25 одиниць.

Витрати органу місцевого самоврядування міста
на адміністрування регулювання не передбачено
рішення.

Кропивницького
даним проєктом

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єкта малого підприємництва,
що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Показник
Оцінка «прямих» витрат суб’єкта
малого
підприємництва
на
виконання регулювання
Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
Сумарні
витрати
малого
підприємства
на виконання
запланованого регулювання
Бюджетні
витрати
на
адміністрування
регулювання
суб’єктів малого підприємництва
Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

Директор департаменту з питань
економічного розвитку
Кропивницької міської ради

Перший
рік За 5 років, грн.
регулювання
(стартовий), грн..
197500,0

987500,0

5005,0

25025,0

202505,0
не передбачено

202505,0

1012525,0
не передбачено

1012525,0

Ніна РАХУБА

