
Додаток  1 

до аналізу регуляторного впливу до 

проекту регуляторного акта – рі-

шення міської ради «Про 

затвердження Положення про 

порядок надання платних послуг 

архівним відділом виконавчого 

комітету Бурштинської міської 

ради та цін на роботи (послуги), 

що виконуються архівним 

відділом» 

  

ВИТРАТИ  

на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що 

виникають внаслідок дії регуляторного акта* 

Таблиця 1 

 

№ 

з/п 

Витрати За перший рік За п’ять років 

1 2 3 4 

1 Витрати на придбання основних 

фондів, обладнання та приладів, 

сервісне обслуговування, на-

вчання/підвищення кваліфікації 

персоналу тощо, грн. 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

Додаткових витрат не 

передбачено 

2 Витрати на одного суб’єкта госпо-

дарювання, пов’язані з ознайом-

ленням з регуляторним актом, грн.; 

0,2 год. (12хв.)×4 723,00 грн.** 

(мінімальна зарплата) : 160 год. на 

місяць = 5,90 грн. 

5,90 5,90 

Додаткових витрат не 

передбачено (у разі 

відсутності змін у 

нормативних актах) 

3 Витрати на отримання адміністра-

тивних послуг (дозволів, ліцензій 

сертифікатів, висновків, проведення  

незалежних/обов’язкових 

експертиз, сертифікації, атестації 

тощо) та інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, страху-

вання тощо), грн. 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

Додаткових витрат не 

передбачено 

4 Витрати на оборотні активи (мате-

ріали, канцелярські товари тощо), грн. 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

Додаткових витрат не 

передбачено 

5 Витрати пов’язані з наймом додат-

кового персоналу, грн. 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

Додаткових витрат не 

передбачено 

6 Інші процедури (уточнити) 

(6.1+6.2+.6.3): 

1 068,02 

 

2 079,66 

6.1 

 

витрати на послуги з науково-тех-

нічного опрацювання справ, що 

сприятиме збереженню документів 

НАФ, а також документів з особового 

складу (кадрових питань) для 

229,09 1 145,45 
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1 2 3 4 

 забезпечення соціального захисту 

громадян за 1 справу, грн. (складання 

заголовків справ 6,80 грн. + 

проведення експертизи наукової й 

практичної цінності 16,33 грн. + 

формування справ із розсипу документів 

250сторінок х 0,41грн. =102,5 грн.  + 

підшивання  справ 29,16 грн. + ну-

мерування аркушів у справах 250 

сторінок х 0,27 грн. = 67,5 грн. + скла-

дання опису справ 6,80 грн.) (розрахунок 

зазначений в додатку 1 до переліку 

тарифів /цін/); 

  

6.2 

 

 

витрати при ліквідації підприємства 

(за 1 справу з особового складу на 

строк  75 років зберігання), грн.; 668,18 грн. 

приймання на державне зберігання 

(розрахунок зазначений у додатку 2 

до переліку тарифів (цін)); 146,93 грн. 

(проведення експертизи наукової й 

практичної цінності 16,33 грн. +  

формування справ із розсипу 150 

сторінок х 0,41 грн. = 61,50 грн. + пі-

дшивання справ 22,68 грн. + нумеру-

вання аркушів у справах 150сторінок 

× 0,29 грн. = 43,50 грн. + оформлення 

обкладинок 2,92 грн.) (розрахунок 

зазначений у додатку 1 до переліку 

тарифів /цін/); 

815,11 

 

815,11 

 

6.3 витрати  при вилученні для знищення 

документів  за 1 позицію акта про ви-

лучення для знищення документів, 

грн. (Складання актів про виділення 

для знищення тих документів і справ, 

які не підлягають зберіганню 10,21 

грн. + складання заголовків справ 

13,61 грн.) (розрахунок зазначений у дода-

тку 1 до переліку тарифів /цін/)  

23,82 

 

119,1 

7 
Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6), грн. 

1 073,92 2 085,56 

8 

 

 

 

Кількість суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприєм-

ництва, на яких буде поширено ре-

гулювання, одиниць 

2 

9 

 

 

 

 

Сумарні витрати суб’єктів  підп-

риємництва великого та               се-

реднього господарювання на 

виконання регулювання (вартість 

регулювання)  

2 147,84 4 171,12 
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 * Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на 

яких буде поширено регулювання, наведено в таблиці 5 до аналізу регуляторного впливу до 

проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання 

платних послуг архівним відділом виконавчого комітету Бурштинської міської ради та 

цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом». 

 **Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати. 

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна 

заробітна плата з 01.01.2020 становить 4 723,00 грн. 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання великого й 

середнього підприємництва 

 

Таблиця 2 

 

Види витрат У перший рік Періодичні 

(за рік) 

Витрати за п’ять 

років 

Витрати на придбання 

основних фондів, 

обладнання та приладів, 

сервісне 

обслуговування, на-

вчання/підвищення 

кваліфікація персоналу 

тощо, грн. 

Не передбачає 

витрат 

Додаткових витрат 

не передбачено 

Додаткових витрат 

не передбачено 

 

 

Таблиця 3 

 

Види витрат Витрати 

часу на 

ознайомлення 

з вимогами 

державного 

регулювання, 

год. 

Витрати на 

оплату для 

ознайомлення 

з вимогами 

державного 

регулювання, 

грн. 

Разом за 

рік 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на одного суб’єкта 

господарювання, пов’язані  

з ознайомленням з 

регуляторним актом, грн.;* 

(0,2 год.(12 хв.) × 4 723,00 

грн. (мінімальна 

зарплата):160 год. на місяць 

= 5,90 грн.) 

0,2 год. 5,90 грн. 

 

 

 

5,90грн. 5,90 грн. 

Додаткових 

витрат не пе-

редбачено (у 

разі відсутності 

змін у но-

рмативних 

актах) 

             

*Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати. 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна 

заробітна плата з 01.01.2020 становить 4 723,00 грн. 
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Таблиця 4 

 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур 

(витрати 

часу, витрати 

на експертизи 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо 

на отримання 

дозволів, 

ліцензій, 

сертифікатів, 

страхових 

полісів (за рік - 

стартовий) 

Разом за 

рік 

(стартови

й) 

Витрати 

за п’ять 

років 

Витрати на отримання ад-

міністративних послуг (дозволів, 

ліцензій сертифікатів, висновків, 

проведення незалежних 

/обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації тощо) та 

інших послуг (проведення 

наукових, інших експертиз, стра-

хування тощо) 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

Додат-

кових 

витрат не 

передба-

чено 

Додаткових 

витрат не 

передбачено 

 

Таблиця 5 

 

Види витрат За рік (стартовий) Періодичні 

(за наступний рік) 

Витрати за п’ять 

років 

Витрати на оборотні 

активи (матеріали, ка-

нцелярські товари тощо) 

Додаткових витрат 

не передбачено 

Додаткових витрат 

не передбачено 

Додаткових витрат 

не передбачено 

 

Таблиця 6 

 

Вид витрат Витрати на оплату праці 

додатково найманого 

персоналу (за рік) 

Витрати за п’ять років 

Витрати, пов’язані з наймом 

додаткового персоналу 

Додаткових витрат не 

передбачено 

Додаткових витрат не 

передбачено 

 

Таблиця 7 

 

Вид витрат Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати 

за п’ять 

років 

1 2 3 

Витрати на послуги з науково-технічного опрацювання справ, що 

сприятиме збереженню документів НАФ, а також документів з особового 

складу (кадрових питань), для забезпечення соціального захисту громадян, 

за 1 справу, грн. (складання заголовків справ 6,80 грн. + проведення екс-

пертизи наукової й практичної цінності 16,33 грн. + формування справ із 

розсипу документів 250 сторінок х 0,41 грн. = 102,5 + підшивання справ 

29,16 грн. + нумерування аркушів у справах 250 сторінок × 0,27 грн. =  

67,50 грн. + складання опису справ 6,80 грн.) (розрахунок зазначений в 

додатку 1 до переліку тарифів /цін/) 

229,09 1145,45 
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Таблиця 8 

Вид витрат Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п’ять років 

витрати при ліквідації підприємства (за 1 справу з осо-

бового складу на строк  75 років зберігання), грн.; 668,18 грн. 

приймання на державне зберігання (розрахунок 

зазначений у додатку 2 до переліку тарифів (цін)); 146,93 

грн. (проведення експертизи наукової й практичної цін-

ності 16,33 грн. +  формування справ із розсипу 150 сторінок 

х 0,41 грн. = 61,50грн. + підшивання справ 22,68 грн. + 

нумерування аркушів у справах 150 сторінок × 0,29сгрн. = 

43,50 грн. + оформлення обкладинок 2,92 грн.) (роз-

рахунок зазначений у додатку 1 до переліку тарифів 

/цін/); 

815,11 

 

815,11 

 

 

Таблиця 9 

 

Вид витрат Разом за рік 

(стартовий) 

Витрати за 

п’ять років 

витрати  при вилученні для знищення документів  за 1 

позицію акта про вилучення для знищення документів, 

грн. (Складання актів про виділення для знищення тих 

документів і справ, які не підлягають зберіганню 10,21 

грн. + складання заголовків справ 13,61 грн.) (розрахунок 

зазначений у додатку 1 до переліку тарифів /цін/)  

23,82 

 

119,1 

 


