
ТЕСТ  

малого підприємництва (М - тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро та малого підприємництва щодо оцінки впливу 

регулювання 

 

З метою прийняття виваженого рішення щодо забезпечення неупередженості у виборі 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних 

ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна (будівлі і споруди) і які підлягають 

продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, розробником 

проведені консультації із залученням фахівців-оцінювачів та представників суб’єктів 

оціночної діяльності. 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 

мікро та малого підприємництва виконавчим комітетом Бурштинської міської ради 

проведено в період з 29.08.2019 по 10.10.2019. 

Проект оприлюднений на офіційному сайті Бурштинської міської ради (burshtyn-

rada.if.gov.ua) в розділ “Анонси» та розділі «Консультації з громадськістю» (e-consultation. 

burshtyn-rada.if.gov.ua). Консультації відбувались у приміщенні Бурштинської міської 

ради (вул. Січових Стрільців,4 м. Бурштин, 77111). 

 

Порядковий 

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 

консультації 

(осіб) 

Основні результати 

консультацій 

(опис) 

 

1 

Консультації в телефонному та 

усному режимі, інтернет 

консультації на e-consultation. 

burshtyn-rada.if.gov.ua 

 

128 

Ознайомлення з 

проектом рішення та 

обговорення його 

положень 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро та малі) 

 

Регулювання стосується всіх суб’єктів господарювання – суб’єктів оціночної 

діяльності, які мають намір взяти участь в конкурсному відборі суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки земельних ділянок комунальної власності на 

території Бурштинської міської ради, відповідно до Земельного кодексу України «Про 

оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні». 



Кількість суб’єктів підприємництва, які отримали сертифікати оціночної діяльності і 

на яких поширюється регулювання – 2829* (осіб). З них, кількість юридичних осіб – 1385 

(48,96%), кількість фізичних осіб – 1444 )51,04%). 

Отже, питома вага суб’єктів малого (мікро) підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає 48,96 % (відсотків). 

 

* Дані Державного реєстру оцінювачів з експертно грошової оцінки земельних ділянок станом на 01.01.2019 

 

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

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання, які виникають через впровадження та 

застосування даного нормативно-правового акта: 

№ 

п/п 

Витрати 

які виникають ч/з 

впровадження 

регулювання 

Витрати до 

впровадження 

регулювання 

Витрати у 

перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Витрати 

періодичні (за 

наступний рік) 

1 Витрати на 

ознайомлення з 

умовами конкурсу 

---- 18,85 грн.* 

витрати на 45 хв. 

(25,13х45)/60) 

 

2 Витрати, пов’язані з 

організацією 

технологічного 

процесу, грн.. 

Робота, пов’язана з 

друком, 

копіюванням, з 

метою підготовки 

пакета документів 

для участі в конкурсі 

з вибору суб’єкта 

оціночної діяльності 

12,57 грн. 

(25,13*х30хв./60) 

 

 

не передбачені 

 

 

не передбачені 

3 Витрати на оборотні 

процеси (матеріали, 

канцелярські товари), 

грн.. 

Середня кількість 

сторінок, 

ксерокопіювання 

яких необхідно 

здійснити з метою 

підготовки 

документів для 

участі в конкурсі з 

вибору суб’єкта 

оціночної діяльності 

18,00 грн. (12 

арк.хх1,5 

грн.(вартість однієї 

ксерокопії) 

 

 

не передбачені 

 

 

не передбачені 

4 Інше (середня 

вартість кур’єрського 

відправлення 

становить 50,00 грн.) 

Вартість кур’єрської 

доставки в 

розрахунку на 1 

пакет документів 

 

 

не передбачені 

 

 

не передбачені 



для участі в конкурсі 

з вибору суб’єкта 

оціночної діяльності 

25 грн. 

5 Інше (середня 

вартість одного 

відправлення 

рекомендованим 

листом в межах 

України становить 

10,50 грн.) 

Вартість 

рекомендованого 

листа в розрахунку 

на 1 пакет 

документів для 

участі в конкурсі з 

вибору суб’єкта 

оціночної діяльності 

4,20 грн. 

 

 

не передбачені 

 

 

не передбачені 

6 Разом: сума рядків 

1+2+3+4+5, грн.. 

59,77   

7 Середній коефіцієнт 

отриманих 

сертифікатів 

суб’єктів оціночної 

діяльності одним 

суб’єктом 

господарювання 

протягом одного 

року (за 

статистичними 

даними) 

 

 

1,3 

 

 

1,3 

 

 

---- 

8 Кількість суб’єктів 

господарювання 

малого і мікро 

підприємництва, на 

яких буде поширено 

регулювання, осіб 

 

2829 

 

2829 

 

---- 

9 Сумарні витрати 

суб’єктів 

господарювання на 

виконання 

регулювання 

(вартість 

регулювання) (рядок 

6 х на рядок 7 х на 

рядок 8), грн.. 

 

219816,13 

 

69324,65 

 

---- 

*Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 

4173,0 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст8 Закону України «Про державний 

бюджет України на 2019 рік») 

Розрахунок вартості 1 людино-години: норма робочого часу на 2019 рік становить при 

40-годинному робочому тижні – 1993,0 годин 

 

 


