
ТЕСТ  

малого підприємництва (М - тест) 

 

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

регулювання 

 

З метою прийняття виваженого рішення щодо впровадження прозорих і конкурентних 

процедур відчуження земельних ділянок або прав на них громадянам, фізичним особам-

підприємцям та юридичним особам, розробником проведені консультації із залученням 

громадськості та суб’єктів підприємництва. 

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 

 

22 

Ознайомлення з 

проектом рішення та 

обговорення його 

положень 

 

 

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

 

Регулювання стосується громадян та малих суб’єктів господарювання. 

Кількість суб’єктів великого, середнього та малого (мікро) підприємництва на яких 

поширюється регулювання – 356* (осіб). З них, кількість великого та середнього 

підприємництва – 21 (5,89%), кількість малого (мікро) підприємництва – 335 (94,11%). 

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

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив складає 94,11% (відсотків). 

 

* Дані Державного статистичного управління в Івано-Франківській області 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) 

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 

обладнання 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

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) у органі державної 

влади + витрати часу на 

процедуру обліку (на одиницю 

обладнання) Х вартість часу 

суб’єкта малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночну 

кількість процедур обліку за рік Х 

кількість необхідних одиниць 

обладнання одному суб’єкту 

малого підприємництва 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати — витратні матеріали). 

Формула:  

оцінка витрат на експлуатацію 

обладнання (витратні матеріали та 

ресурси на одиницю обладнання 

на рік) Х кількість необхідних 

одиниць обладнання одному 

суб’єкту малого підприємництва 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування). 

Формула:  

оцінка вартості процедури 

не 

передбачено  

не 

передбачено  

не 

передбачено 



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 

5 Інші процедури (уточнити) не 

передбачено 

не 

передбачено 

не 

передбачено 

6 Разом: сума рядків 1+2+3+4+5, 

грн.. 

Х Х Х 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання малого і мікро 

підприємництва, на яких буде 

поширено регулювання, осіб 

 

335 

8 Сумарні витрати суб’єктів 

господарювання на виконання 

регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 6 х на рядок 

7 х), грн.. 

 

335 

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, 

отримання необхідних форм та 

заявок Х вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночну кількість форм, 

(0,2 год. Х 4 173 : 160 = 0,2 х 20 = 

4,00 грн.) 

5,22 

 

Не 

передбачено  

5,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

(0,2 год. Х 4 173 : 160 = 0,2 х 20 = 

4,00 грн.) 

5,22 

 

Не 

передбачено 

5,22 

 

11 Процедури офіційного звітування. 

Формула: витрати часу на 

отримання інформації про 

порядок звітування щодо 

Не 

передбачено 

Не 

передбачено 

Не 

передбачено 



регулювання, отримання 

необхідних форм і визначення 

органу, що приймає звіти, та 

місця звітності + витрати часу на 

заповнення звітних форм + 

витрати часу на передачу звітних    

форм    (окремо   за  засобами 

передачі інформації з 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’єкта малого 

підприємництва (заробітна плата) 

Х оціночну кількість 

оригінальних звітів Х кількість 

періодів звітності за рік 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок.  

Формула:  

витрати часу на забезпечення 

процесу перевірок контролюючих 

органів Х вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночну кількість 

перевірок за рік 

Мораторій на 

перевірки 

Мораторій на 

перевірки 

Мораторій на 

перевірки 

13 Інші процедури (уточнити) Не 

передбачено 

Не 

передбачено 

Не 

передбачено 

14 Разом, грн. 

Формула:  

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

 

 

10,44 

 

 

- 

 

 

10,44 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

335 - 335 

16 Сумарно, грн.  

Формула:  

стовпчик «разом» Х кількість 

суб’єктів малого підприємництва, 

що повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 14 Х рядок 

15) 

3497,40 -  3497,40 

*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 

 

 



Бюджетні витрати на адміністрування регулювання   

суб’єктів малого підприємництва 

 

Державне регулювання цього рішення не передбачає утворення нового державного 

органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). Орган,  для якого 

здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання – виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради. 

Вартість планових витрат часу на процедуру, часу співробітника органу місцевого 

самоврядування відповідної категорії (заробітна плата), оцінка кількості процедур за рік, 

що припадають на одного суб’єкта, кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури 

регулювання, витрати на адміністрування регулювання розраховано відповідно до даних, 

наданих тимчасовою робочою групою з розроблення механізму продажу земельних 

ділянок комунальної власності (або прав на них) на території Бурштинської міської ради. 

(Вартість 1 години співробітника розрахована шляхом ділення посадового окладу 

(6000 грн.) на кількість робочого часу за 1 місяць (160 годин): 6000 : 160 = 37,50 грн.). 

 

Процедура регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва 

(розрахунок на одного 
типового суб’єкта 

господарювання малого 
підприємництва) 

Планові 
витрати 
часу на 

процедур, 
години 

Вартість 
часу спів-
робітника 

органу дер-
жавної 

влади від-
повідної 
категорії 

(заробітна 
плата),  

грн./ годин 

Оцінка 
кількості 
процедур 
за рік, що 

припа-
дають на 
одного 

суб’єкта 

Оцінка 
кількості  
суб’єктів, 
що підпа-
дають під 
дію проце-
дури регу-
лювання, 
одиниць 

Витрати на 
адміністру-
вання регу-

лювання* (за 
рік), грн. 

1. Облік суб’єкта 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання 

0,2  37,50 1 335 2512,50  

2. Поточний контроль за 
суб’єктом 
господарювання, що 
перебуває у сфері 
регулювання 

0,2  37,50 1 335 2512,50 

3. Підготовка, 
затвердження та 
опрацювання одного 
окремого акта про 
порушення вимог 
регулювання 

Не 
передбач

ено 

Не 

передбаче

но 

Не 

передбач

ено 

Не 
передбаче

но 

Не 

передбачено 

4. Реалізація одного 
окремого рішення щодо 
порушення вимог 
регулювання  

Не 
передбач

ено 

Не 

передбаче

но 

Не 

передбач

ено 

Не 
передбаче

но 

Не 

передбачено 

5. Оскарження одного 
окремого рішення 
суб’єктами 
господарювання  

0,2  37,50 1 335 2512,50 

6. Підготовка звітності 
за результатами 
регулювання /Наказ 
Державної служби 

0,2 37,50 2 335 5025,00  



статистики України від 
12 листопада 2014 року 
№334/ 

Разом за рік - - - - 12562,50  
Сумарно за п’ять років - - - - 62812,50  

 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається 

шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації, 

на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік. 

 

1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

 

Поряд-
ковий 
номер 

Показник Перший рік 
регулювання 
(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 
малого підприємництва на 
виконання регулювання 

Дані рядка 8  

пункту 3 М-Тесту 

- 

Дані рядка 8  

пункту 3 М-Тесту 

- 

2 Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування 

Дані рядка 16  

пункту 3 М-Тесту 

3497,40 

Дані рядка 16 
пункту 3 М-Тесту 

3497,40 

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого регулювання 

Сума рядків 1 та 2 
таблиці 

3497,40 

Сума рядків 1 та 2 
таблиці 

3497,40 

4 Бюджетні витрати  на 
адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва 

Дані з таблиці 
«Бюджетні витрати 
на адміністрування 

регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва»  

М-Тесту 

12562,50 

Дані з таблиці 
«Бюджетні витрати 
на адміністрування 

регулювання 
суб’єктів малого 
підприємництва» 

М-Тесту 

62812,50 

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 

Сума рядків 3 та 4 
таблиці 

16059,90 

Сума рядків 3 та 4 
таблиці 

66309,90 

 

2. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання 

 

Згідно з вимогами Податкового кодексу України при придбанні земельної ділянки 

у власність будь-який землекористувач, який до моменту її придбання користувався нею 

на умовах оренди та сплачував орендну плату за землю у розмірі не нижчому 3% від її 

нормативної грошової оцінки, переходить на сплату земельного податку в розмірі, не 

нижчому 1% від нормативної грошової оцінки. При цьому, податкове навантаження на 

суб’єктів господарювання та громадян знижується втричі. Крім того, подання документів 

для ухвалення міською радою рішення про продаж земельної ділянки здійснюється через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради, що значно спрощує 

процедуру регулювання та зменшує витрати суб’єктів господарювання, у тому числі 

суб’єктів малого підприємництва. 


