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Додаток 2 

 

Тест малого підприємництва 
 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання. 

Консультації щодо визначення аналізу запропонованого регулювання на 

суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 
у період з період з 01 лютого 2019 р. по 25 квітня 2019 р. 

Порядко- 

вий 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 

консуль- 

тацій, 

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

11.04.2019 

25.04.2019 

Робочі наради та зустрічі 

(опитування) 

13 

31 

Ознайомлення підприємців з 

проектом регуляторного акта. 

Представники мікро- та малого 

підприємництва надали 

пропозиції щодо витрат, 

пов’язаних із здійсненням 

регулювання (зокрема 

зазначено, що додаткових втрат, 

пов’язаних з виконанням такого 

рішення, не виникатиме крім 

витрат часу на ознайомлення з 

регуляторним актом) 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (макро- 

та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  24 

одиниці; 

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

господарювання, на яких проблема впливає, 100 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка 

впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатку 1 до Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта). 

 

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

регулювання: 

 

Поряд 

ковий 

номер 

Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

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 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 
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Поряд 

ковий 

номер 

Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодич

ні (за 

наступни

й рік) 

Витрати 

за п’ять 

років 

4 
Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування) 
0 0 0 

5 
Інші процедури 

- сплата земельного податку 
27115,00 0 0 

6 Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5) 27115,00 0 0 

7 

Кількість суб’єктів господарювання, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

24 0 0 

8 Сумарно, гривень 650760,00 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 
Процедури отримання первинної інформації 

про вимоги регулювання 

2*26,39 = 

52,78 
0 0 

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) 0 0 0 

14 Разом, гривень 52,78 0 0 

15 

Кількість суб’єктів малого підприємства, що 

повинні виконати вимоги регулювання 

одиниць 

24 0 0 

16 Сумарно, гривень 1266,72 0 0 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва  

Музиківської сільської ради 

Процедура регулювання суб’єктів великого і 

середнього підприємництва (розрахунок на 

одного типового суб’єкта господарювання) 

Планові 

витрати часу 

на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

державної 

влади 

відповідно

ї категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 
припадають 
на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 
підпадают

ь під дію 

процедур

и 

регулюва

ння 

Витрати 

на 

адмініст-

рування*        

(за рік), 

гривень  

1. Облік суб’єкта господарювання, 

що перебуває у сфері регулювання 
0 0 0 24 0 

2. Поточний контроль за суб’єктом 

господарювання, що перебуває у 

сфері регулювання, у тому числі: 

0 0 0 0 0 

камеральні 0 0 0 0 0 

виїзні 0 0 0 0 0 

3. Підготовка, затвердження та 

спрацювання одного окремого акта 

про порушення вимог регулювання 

0 0 0 0 0 

4. Реалізація одного окремого 

рішення щодо порушення вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

5. Оскарження одного окремого 

рішення суб’єктами господарювання 
0 0 0 0 0 
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Процедура регулювання суб’єктів великого і 

середнього підприємництва (розрахунок на 

одного типового суб’єкта господарювання) 

Планові 

витрати часу 

на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

державної 

влади 

відповідно

ї категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 
припадають 
на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 
підпадают

ь під дію 

процедур

и 

регулюва

ння 

Витрати 

на 

адмініст-

рування*        

(за рік), 

гривень  

6.Підготовка звітності за 

результатами регулювання 
0 0 0 0 0 

7. Інші адміністративні процедури 0 0 0 0 0 

Разом за рік 0 0 0 0 0 

 Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування 

додаткових витрат для її впровадження. 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, 

що виникають на виконання вимог регулювання 

 
Поряд- 

ковий 

номер 

Показник 

Перший рік 

регулювання 

(стартовий) грн. 

За п’ять 

років  

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання 
650760,00 0 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для 

суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

1266,72 0 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого регулювання 
652026,72 0 

4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 
0 0 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 
652026,72 0 

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва запропонованого регулювання 

  

На території Музиківської об’єднаної територіальної громади пропонується 

встановити не максимально можливі ставки земельного податку (максимальна ставка 

земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких                     

проведено – 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за земельні ділянки, які 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та 

комунальної форми власності) – 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки). 

Середню ставку земельного податку на території Музиківської об’єднаної територіальної 

громади пропонується встановити у розмірі 1 відсотка. 

Даним проектом рішення також пропонується встановити пільги із сплати 

земельного податку для окремих груп платників. 

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту значних витрат у суб’єктів 

малого підприємництва не виникатиме.  

 

 

Сільський голова                                                                          С.Н. Лейбзон 

        


