
Додаток 4 
до Методики проведення 

аналізу регуляторного впливу 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М — Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання 

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 

консультац

ій, осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1 Проект регуляторного акту “Про 

встановлення ставок єдиного податку на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади” внесено до Плану 

діяльності Лиманської міської ради з 

підготовки регуляторних актів на 2019 та 

2020 роки 

70 Прийняті рішення міської ради від 

16.05.2019 №7/64-3398, від 

21.11.2019 №7/71-4314. 

Ознайомлені з початком 

підготовчих дій щодо здійснення 

регуляторної діяльності до 

проекту рішення “Про 

встановлення ставок єдиного 

податку на території Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади” депутати міської ради, 

спеціалісти, представники малого 

підприємництва через 

розповсюдження на сайті міської 

ради та в соціальних мережах 

2 Здійснено запити до Головного управління 

Державної фіскальної служби у Донецькій 

області, відділу статистики у місті Лиман з 

питань кількості платників та надходжень 

до бюджету ОТГ від сплати єдиного 

податку платниками  1 і 11 групи 

3 Підготовлено Аналіз 

регуляторного впливу до проекту 

рішення “Про встановлення 

ставок єдиного податку на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади” та М-

Тест малого підприємництва 

3 Проект рішення “Про встановлення ставок 

єдиного податку на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади” та 

відповідний Аналіз регуляторного впливу 

розглянуто та обговорено на засіданнях 

постійних комісій: з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності та 

регуляторної політики; з питань 

підприємницької діяльності та сфери 

послуг, управління промисловістю, 

транспортом.  

10 Дану інформацію обговорено з  

представниками постійних комісій 

та розміщено  в соціальних 

мережах з метою  ознайомлення 

представників малого бізнесу з 

запропонованими ставками 

єдиного податку для першої та 

другої груп платників податку.  

4 Телефонні консультації 8 Надано інформацію щодо розміру 

ставок єдиного податку, порядок 

нарахування для першої та другої 

груп платників єдиного податку.  

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

- кількість суб'єктів малого(мікро) підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 588 осіб; 



- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %. 

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, 

машин, механізмів) 

Формула: 

кількість необхідних одиниць обладнання Х 

вартість одиниці 

0,00 

 

  

2. 
Процедури повірки та/або постановки на 

відповідний облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого самоврядування 

Формула: 

прямі витрати на процедури повірки (проведення 

первинного обстеження) в органі державної 

влади + витрати часу на процедуру обліку (на 

одиницю обладнання) Х вартість часу суб'єкта 

малого підприємництва (заробітна плата) Х 

оціночна кількість процедур обліку за рік) Х 

кількість необхідних одиниць обладнання одному 

суб'єкту малого підприємництва 

0,00 

 

  

3. Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали) 
0,00    

4. Процедури обслуговування обладнання (технічне 

обслуговування) 

Формула: 

оцінка вартості процедури обслуговування 

обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість 

процедур технічного обслуговування на рік на 

одиницю обладнання Х кількість необхідних 

одиниць обладнання одному суб'єкту малого 

підприємництва 

0,00 

 

  

5. 
Інші процедури: 

для 1 групи платників — 2792,5 грн. 

для 11 групи платників — 9510,0 грн. 

8093,4     

6. 
Разом, гривень 

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

8093,4   

7. 
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць. 
588   



8. 
Сумарно, тис. грн. 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання(рядок 6 Х рядок 7) 

4758,9   

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 Х вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна плата) Х оціночна 

кількість форм 

1 год. (час, який 

витрачається на 

пошук закону в 

мережі Інтернет та 

ознайомлення з 

ним; за 

результатами 

консультацій)1 Х 

29,96 грн. = 29,96 

грн. 

  

10. 
Процедури організації виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на розроблення та впровадження 

внутрішніх для суб’єкта малого 

підприємництва процедур на впровадження 

вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва (заробітна плата) Х 

оціночна кількість внутрішніх процедур 

1 год. (час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

розроблення та 

впровадження 

внутрішніх 

процедур) Х29,96 

=  29,96 грн. 

  

11. 
Процедури офіційного звітування 

Формула: 

витрати часу на отримання інформації про 

порядок звітування щодо регулювання, 

отримання необхідних форм та визначення 

органу, що приймає звіти та місця звітності 

- витрати часу на заповнення звітних 

формувань-витрати часу на передачу звітних 

форм (окремо за засобами передачі інформації 

оцінкою кількості суб’єктів, що користуються 

формами засобів — окремо електронна 

звітність, звітність до органу, поштовим 

зв’язком, тощо — оцінка витрат часу на 

коригування (оцінка природного рівня помилок) 

Х вартість часу суб’єктів малого 

підприємництва (заробітна плата) Х оціночна 

кількість періодів звітності за рік 

2 год. (витрати 

часу на 

заповнення та 

передачу звітних 

форм) Х 29,96 грн. 

= 59,92 грн.  

  

12. 
Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок 
1 год.(час, який 

витрачається на 

забезпечення 

процесу 

перевірки)Х 29,96 

грн. грн.= 29,96 

грн. 

  



13. 
Інші процедури:  -    

14. 
Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

149,8   

15. 
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць. 

  

588   

16. 
Сумарно, тис. грн. 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 

15) 

88,1   

 

* витрати не розраховуються, оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого 

підприємництва 

 Органи місцевого самоврядування не здійснюють облік суб’єктів 

підприємницької діяльності та наділені повноваженнями лише встановлювати 

ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та 

інші адміністративні процедури, тобто  витрати на адміністрування даного 

регуляторного акта органи місцевого самоврядування не здійснюють. 

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 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадаю

ть на 

одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, 

що 

підпадают

ь під дію 

процедури 

регулюван

ня 

Витрати на 

адмініструв

ання 

регулюванн

я (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 

акта 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 

(уточнити): копії, 

переоформлення, дублікат 

 -  -  -  -  - 

Разом за рік Х Х Х Х - 

Сумарно за п’ять років Х Х Х Х - 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання 

вимог регулювання 



 

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

 На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначена сума є 

прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних 

(пом’якшувальних) процедур не потрібно. 

Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм 

Х Х 

 

Показник Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого 

регулювання за перший рік, 

тис. грн. 

Сумарні витрати 

малого підприємництва 

на виконання 

запланованого 

регулювання за п'ять 

років, тис. грн.* 

Заплановане регулювання 4847,0 0 

За умов застосування компенсаторних 

механізмів для малого підприємництва 
0 0 

Сумарно: зміна вартості регулювання 0 0 

№ 
з/п 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий), тис. 

грн. 

За п’ять років* 

1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання 
4758,9 

 

2. Оцінка вартості адміністративних процедур для 

суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

88,1  

3. Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого  регулювання 
4847,0  

4. Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого підприємництва 
-  

5. Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання 
4847,0  



малого підприємництва 

* витрати не розраховуються, оскільки строк дії регуляторного акта 1 рік 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  П.Ф. Цимідан 

 

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради     Н. П. Авдєєнко  


