Додаток до АРВ

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу
регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого
підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для
здійснення регулювання, проведено розробником у період з 27 квітня 2018 р. по 30 травня 2018
р.
Порядковий
номер

Вид консультації (публічні
Кількість
Основні результати
консультації прямі (круглі столи,
учасників
консультацій (опис)
наради, робочі зустрічі тощо),
консультацій, осіб
інтернет-консультації прямі
(інтернет-форуми, соціальні мережі
тощо), запити (до підприємців,
експертів, науковців тощо)

1

Робочі зустрічі

5

В цілому регулювання
сприймається.
Обговорення порядку
визначення плати за
користування місцем
розташування
рекламних носіїв

2

Телефонні дзвінки

15

В цілому регулювання
сприймається.
Обговорення порядку
визначення плати за
користування місцем
розташування
рекламних носіїв та
окремих положень
проекту Порядку

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 207
(одиниць) (кількість суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність на території
сільської ради у 2017 бюджетному році та від яких надходили податки до сільського бюджету),
у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 207 (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 0 (відсотків)
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий
номер

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
0
обладнання (пристроїв, машин,

0

0
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механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць
обладнання Х вартість одиниці
2

Процедури повірки та/або
0
постановки на відповідний
облік у визначеному органі
державної влади чи місцевого
самоврядування

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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
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

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

5

Інші процедури (уточнити)
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6

Разом, гривень

0

Х

0

Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7

Кількість суб’єктів
господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць

8

Сумарно, гривень

207

0

Х

0

Формула:
відповідний стовпчик “разом”
Х кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 6 Х рядок 7)
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 оціночна кількість
форм

10

30 хв. (час який 0
9,67 грн. (витрати
витрачається на (припущено, на пошук Порядку в
пошук Порядку що суб’єкт мережі Інтернет та
розміщення
повинен
ознайомлення з ним
реклами та
нести
у перший рік) + 0,00
ознайомлення з витрати на грн. (витрати
ним на
вимоги
напошук Порядку в
офіційному сайті регулювання мережі Інтернет та
чи ознайомлення лише в
ознайомлення з ним
в приміщенні
перший рік; наступний
ради) Х 9,67
за
рік) = 9,67 грн.
грн. (вартість
результатами
півгодини
консультацій)
роботи,
виходячи з
середньомісячної
з/п) Х 1 Порядок
= 9,67 грн.

Процедури організації
30 хв. (час який 0
30 хв. (час який
виконання вимог регулювання витрачається на (припущено, витрачається на
оформлення та що суб’єкт оформлення та
Формула:
подання заяви) повинен
подання заяви)
витрати часу на розроблення
Х 9,67 грн.
нести
Х 9,67 грн.
та впровадження внутрішніх
(вартість
витрати на (вартість півгодини
для суб’єкта малого
півгодини
вимоги
роботи, виходячи з
підприємництва процедур на
роботи,
регулювання середньомісячної
впровадження вимог
виходячи з
лише в
з/п) Х 1 заява + 0,00
регулювання Х вартість часу
середньомісячноїперший рік; грн. (витрати
суб’єкта малого
з/п) Х 1 заява
за
напошук Порядку в
підприємництва (заробітна
результатами мережі Інтернет та
= 9,67 грн.
плата) Х оціночна кількість
консультацій)ознайомлення з ним
внутрішніх процедур
наступний
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рік) = 9,67 грн.= 9,67
грн.
11

Процедури офіційного
звітування

0

0

0

Процедури щодо забезпечення 0
процесу перевірок

0

0

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 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
корегування (оцінка природного
рівня помилок)) Х вартість
часу суб’єкта малого
підприємництва (заробітна
плата) Х оціночна кількість
оригінальних звітів Х кількість
періодів звітності за рік
12

Формула:
витрати часу на забезпечення
процесу перевірок з боку
контролюючих органів Х
вартість часу суб’єкта малого
підприємництва (заробітна
плата) Х оціночна кількість
перевірок за рік
13

Інші процедури (уточнити)

14

Разом, гривень

19,34

Х

Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 +
13)
15

Кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання,

207

19,34
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одиниць
16

Сумарно, гривень

Х

4003,38

4003,38

Формула:
відповідний стовпчик “разом”
Х кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок 15)
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для
кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що
залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування
регулювання:
Нижгьовербізька сільська рада ОТГ
(назва державного органу)

Процедура регулювання
Планові Вартість часу Оцінка
Оцінка
Витрати на
суб’єктів малого
витрати співробітника кількості кількості адміністрування
підприємництва (розрахунок часу на
органу
процедур за суб’єктів, регулювання*
на одного типового суб’єкта процедуру державної
рік, що
що
(за рік), гривень
господарювання малого
влади
припадають підпадають
підприємництва - за потреби
відповідної на одного
під дію
окремо для суб’єктів малого
категорії
процедури
суб’єкта
(заробітна
та мікро-підприємництв)
регулювання
плата)
1. Облік суб’єкта
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання

1 год

20,93
1
(Вартість 1
год. роботи
Державного
реєстратора,
згідно
Додатку 51
постанови
КМУ 268 від
09.03.2006)

207

4332,51

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

1 год

20,93

207

4332,51

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

1

Додаток до АРВ

4. Реалізація одного окремого 1 год
рішення щодо порушення
вимог регулювання

20,93

1

207

4332,51

5. Оскарження одного
окремого рішення суб’єктами
господарювання
6. Підготовка звітності за
результатами регулювання
7. Інші адміністративні
процедури (уточнити):
__________________
__________________
Разом за рік

Х

Х

Х

Х

12997,53

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

64987,65

__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на
кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Не передбачається утворення нового державного органу (або нового структурного
підрозділу діючого органу),
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання
Порядковий
номер

Показник

Перший рік
регулювання
(стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів 0
малого підприємництва на
виконання регулювання

0

2

Оцінка вартості
4003,38
адміністративних процедур для
суб’єктів малого підприємництва
щодо виконання регулювання та
звітування

4003,38

3

Сумарні витрати малого
підприємництва на виконання
запланованого регулювання

4003,38

4

Бюджетні витрати на
12997,53
адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

64987,65

5

Сумарні витрати на виконання

68991,03

4003,38

17000,91

За п’ять років
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запланованого регулювання
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо
запропонованого регулювання не передбачається.
Заплановане регулювання
За умов застосування компенсаторних
механізмів для малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання
малого підприємництва

17000,91

68991,03

не передбачено

не передбачено

0

0

Голова постійної комісії
з питань промисловості,
сільського господарства,
підприємництва, транспорту
і зв’язку, житлово-комунального
господарства та комунальної
власності Нижньовербізької
сільської ради ОТГ

М. Назарук

Завідувач сектору з юридичних питань

О. Мокринчук

Нижньовербізький сільський голова

Я. М’якущак

