
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

Поря

дков

ий

номе

р

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

учасникі

в

консульт

ацій, осіб

Основні  результати  консультацій

(опис)

1 Проєкт  регуляторного  акту  “Про

встановлення  ставок  єдиного  податку  на

території Лиманської міської територіальної

громади”  внесено  до  Плану  діяльності

Лиманської  міської  ради  з  підготовки

проєктів регуляторних актів на  2021 рік

35 Прийнято  рішення  міської  ради  від

18.03.2021 № 8/6-727       Ознайомлені

з  початком  підготовчих  дій  щодо

здійснення регуляторної діяльності до

проєкту  рішення  “Про  встановлення

ставок  єдиного  податку  на  території

Лиманської  міської  територіальної

громади”  депутати  міської  ради,

спеціалісти,  представники  малого

підприємництва  через

розповсюдження на сайті міської ради

та в соціальних мережах

2 Проведено робочі наради міського голови з

розробниками  регуляторного  акту,

представниками  малого  підприємництва,

податкової  служби,  фінансового  управління

міської  ради,  відділу  праці,  юридичного

відділу  виконавчого комітету міської  ради,

здійснено  запити  до  Головного  управління

Державної  податкової  служби  у  Донецькій

області  з  питань  кількості  платників  та

надходжень  до  бюджету  міської

територіальної  громади  від  сплати  єдиного

податку платниками  I і II групи

26 Розглянуті  та  обговорено  розміри

ставок  єдиного  податку  за  групами

платників  та  видами  економічної

діяльності.

Підготовлено  Аналіз  регуляторного

впливу  до  проєкту  рішення  “Про

встановлення  ставок  єдиного  податку

на  території  Лиманської  міської

територіальної  громади”  та  М-Тест

малого підприємництва

3 Проєкт рішення  “Про  встановлення  ставок

єдиного  податку  на  території  Лиманської

міської  територіальної  громади”  та

відповідний  Аналіз  регуляторного  впливу

розглянуто  та  обговорено  на  засіданні

постійної  комісії  з  питань  планування,

фінансів,  бюджету,  соціально-економічного

розвитку,  інвестиційної  діяльності  та

регуляторної політики

10 Дану  інформацію  обговорено  з

представниками  постійної  комісії  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 19 Надано  консультації  щодо  розміру

ставок  єдиного  податку,  порядку

нарахування та сплати єдиного податку

для першої та другої груп платників 



2.  Вимірювання  впливу  регулювання  на  суб’єктів  малого  підприємництва

(мікро- та малі):

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

регулювання: 556 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)

Додаткових витрат не передбачено

2.
Процедури повірки та/або постановки на 

відповідний облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування

Додаткових витрат не передбачено

3. Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Додаткових витрат не передбачено

 

4. Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування)

Додаткових витрат не передбачено

5.
Інші процедури: прогнозована річна сплата 

єдиного податку платниками, тис. грн.

Розрахунки наведено в таблицях 6, 7 аналізу 

регуляторного впливу

I групи — 283,3

II групи —

5047,2

 I групи — 309,7

II групи — 6785,76

 I група — 986,9

II група —

36185,7

6.
Разом, тис. грн.

(рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
5330,5 7095,46 36185,6

7.
Кількість суб’єктів господарювання, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць.

I групи — 104

II групи — 447

Всього: 551

I групи— 104

II групи—452

Всього: 556

I групи— 114

II групи—462

Всього: 576

8.
Сумарні витрати суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання 

(рядки 1+2+3+4+5), тис. грн.

5330,5 7095,46 36185,6

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

1 год. (час, який

витрачається на

пошук закону в

мережі Інтернет

та ознайомлення

з ним; за

1 год. х 40,12 грн.

=40,12 грн.*

5 год. /204,96

грн.*



оціночна кількість форм результатами

консультацій)1 х

35,93 грн. =

35,93 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) х

35,93 грн. =

35,93 грн.

1 год. х 40,12 грн.

=40,12 грн.

5 год. /204,96

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

1 год. (витрати

часу на

заповнення та

передачу звітних

форм) х 35,93

грн. = 35,93 грн. 

1 годх40,12 грн. =

40,12 грн.

5 год. /204,96

грн.

12.
Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок

1 год.(час, який

витрачається на

забезпечення

процесу

перевірки)х

35,93 грн.

грн.= 35,93 грн.

1 год. х 40,12 грн.

=40,12 грн.

5 год. /204,96

грн.

13.
Інші процедури:  -  - -

14.
Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

143,72 160,48 819,84

15.
Кількість суб’єктів малого підприємництва, 

що повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць.

551 556 576

16.
Сумарно, тис. грн.

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги регулювання (рядок

14 Х рядок 15)

79,2 89,2 472,2

17.
РАЗОМ (сума рядків 6+14), тис. грн. 5409,7 7184,66 36657,8

* Для розрахунку витрат використовується орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист 

Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074), орієнтовна мінімальна заробітна плата 

у 2022 році — 6700 грн., у погодинному розмірі: 6700грн./167 год. = 40,12 грн.; у 2022-2025 роках — 7176,

у погодинному розмірі: 7176грн./167 = 42,97 грн.



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 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

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання

Податковим  Кодексом  України  визначено,  що  органи  місцевого

самоврядування можуть встановлювати ставки єдиного податку для платників 1 та

11 груп, які є суб’єктами мікро- (малого) підприємництва. 

Для платників єдиного податку I та  II груп, які зареєстровані та здійснюють

підприємницьку діяльність на території Лиманської міської територіальної громади

відповідно до видів господарської діяльності встановлено розміри ставки єдиного

податку для I групи — 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для

платників  II групи  —  залежно  від  виду  економічної  діяльності  у  відсотках  до

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового

(звітного)  року:  20%  сплачуватимуть  прогнозно  332  особи  (за  97  видами

діяльності); 15% - 120 осіб (за 12 видами діяльності). Тобто, установлений розмір

податку менший ніж гранично допустимий, уже є компенсаторним заходом.

На  основі  запропонованих  компенсаторів  (установлення  розмірів  ставок

податку,  які  передбачені  на  законодавчому  рівні)  визначено,  що  зазначені  у

розрахунках  витрати  є  прийнятними  для  суб’єктів  малого  підприємництва  і

подальше впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

№
з/п

Показник Перший рік

регулювання

(стартовий), тис.

грн.

За п’ять років

1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання
5330,5

36185,6

2. Оцінка вартості адміністративних процедур для 

суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування

79,2 472,2

3. Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого  регулювання

5409,7 36657,8

4. Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого підприємництва

- -

5. Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання

5409,7 36657,8

 



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 7184,66 36657,8

За умов застосування компенсаторних 

механізмів для малого підприємництва

0 0

Сумарно: зміна вартості регулювання 

малого підприємництва

0 0

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставки податку,

що  грунтуватиметься  на  результаті  відстеження  регуляторного  акта,  аналізі

динаміки надходжень до бюджету Лиманської міської територіальної громади та

можливих змін у законодавстві.

Міський голова                                                                                      О. В. Журавльов

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі виконавчого комітету міської ради                                      Г.  С. Андрєєва


