ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками 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 з 19 березня 2018 року по
18 квітня 2018 року.
Порядковий Вид консультації (публічні консультації Кількість
Основні результати
номер
прямі (круглі столи, наради, робочі
учасників
консультацій (опис)
зустрічі тощо), інтернет-консультації консультаці
прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі й, осіб
тощо), запити (до підприємців, експертів,
науковців тощо)
1.
Телефонні розмови з представниками
4
Доведення
до
відома
малого підприємництва, з суб’єктами
опитуваних
стосовно
підприємницької діяльності, юридичними
врегулювання
відносин,
та фізичними особами.
які
виникають
між
органом приватизації, що
здійснює
контроль
за
виконанням
зобов'язань
власника
об’єкта
приватизації
перед
державою та власником
об’єкта приватизації в
процесі
підготовки
внесення
змін
до
договору, та обговорення
необхідності
прийняття
зазначеного
проекту
регуляторного акту
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та
малі):
- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 812
(одиниць), у тому числі великого 85 (одиниць) та малого підприємництва 727 (одиниць) (за
даними внутрівідомчого обліку станом на 01.01.2018);
- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив 89,5 (відсотків) (відповідно до таблиці
“Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики
проведення аналізу впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.
Оскільки спрогнозувати кількість поданих суб'єктами господарювання заяв до органу
приватизації з пропозицією щодо внесення змін до договору купівлі-продажу неможливо,
розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
здійснений на прикладі одного суб'єкта господарювання.

2
Порядковий
номер

1
2
3
4
5
6
7
8

У перший р ік
Витрати
Періодичні (за
(стар товий р ік
за
Найменування оцінки
наступний
впровадження
п’ять
рік)
регулювання)
років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Придбання необ хідного обладнання (пристроїв, машин,
механізмів)
0,00
0,00
0,00
Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у
визначеному органі державної влади чи місцевого
0,00
0,00
0,00
самоврядування
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати
– витратні матеріали)
00,00
0,00
0,00
Процедури обслуговування обладнання (технічне
обслуговування - принтер, комп’ютер)
150,00
150,00
750,00
Інші процедури (витратні матеріали - канцелярія)
100,00
100,00
500,00
Разом, гривень (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
0,00
Х
0,00
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць
1
Сумарно, гривень
1 х 250,00 = 250,00 грн
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 що до виконання регу лювання
Розрахунок вар тості 1 людино-го дини:
Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994 години (Норми тривалості
робочого часу на 2018 рік. Лист Мінсоцполітики від 19.10.2017р. № 224/0/103-17/214 «Про розрахунок норми
тривалості робочого часу на 2018 рік» )
Використовується м інімальна заробітна плата, згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2018 р ік»
від 07.12.2017 № 2246-19, та яка відповідно на 01.01.2018 року у місячному розмірі становить: 3 723 грн і у
погодинному розмірі становить 22,41 грн.
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Процедури отримання
регулювання

первинної

інформації

про

вимоги

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання,
підготовка та надання необхідних документів, які
надаються разом із заявою щодо внесення змін Х вартість
часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата); 8
годин
10

11

Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула: витрати часу, витратні матеріали та
заробітна плата (Сума рядків 7+8+9)
Процедури офіційного звітування
а) Витрати часу на отримання інформації:
(вибіркова підготовка необхідних документів)
б) Витрати часу на заповнення звітної форми:
(оформлення необхідних документів)
в) Витрати часу на передачу документів:
(направлення документів поштою)

Оціночно :
8 го дин х 22,41 грн = 179,28 грн

Оціночно:
1 + 250,00 грн + 179,28 = 430,28 грн
Оціночно :
4 го дини х 22,41 грн. = 89,64 грн.
3 го дини х 22,41 грн. = 67,23 грн.
1 го дина х 22,41 грн. = 22,41 грн
Разом: а+б+в = 89,64 + 67,23 +22,41 =
179,28 грн
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Процедури щодо забезпечення процесу розгляду органом
приватизації пропозиції що до внесення змін до договору

Оціночно:

Формула:
(8 годин х 179,28 грн) х 1 = 1 435,24 грн
витрати часу на забезпечення процесу підготовки договору
про внесення змін Х вартість часу суб'єкта малого

3
підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість
суб'єктів господарювання складає (1)
13

Інші процедури: нотар іальне засвідчення договору про внесення
змін
Формула:
Оціночна кількість суб'єктів господарювання складає (1) х

Оціночно:
(1 х 2000,00 грн) = 2 000,00 грн

нотаріальні послуги посвідчення договору про внесення змін
(в середньому по м. Києву)
14
15

16

Разом, гривень
(сума рядків:11+12)
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати
вимоги регулювання, о диниць

(179,28 + 2 000,00) = 2 179,28 грн
1

Сумарно, гривень

2 179,28 х 1 = 2 179,28 грн

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
- Фонд державного майна України.
Розрахунок вар тості 1 людино-го дини:
Норма робочого часу на 2018 рік становить при 40 -го динному робочому тижні – 1994 го дини (Норми тривалості
робочого часу на 2018 р ік. Лист Мінсоцполітики від 19.10.2017р. № 224/0/103-17/214 «Про розрахунок норми
тривалості робочого часу на 2018 рік» )
Використовується оклад державного службовця го ловного спеціаліста, згідно постанови КМ У від 18.01.2017 № 15
«Про питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), та який відповідно на 01.01.2018 року
становить: 7500 грн, у тому числі 357, 00 грн оплата за о дин день та 44,6 грн у по годинному розмірі.

Оскільки спрогнозувати кількість поданих суб'єктами господарювання заяв до органу
приватизації з пропозицією щодо внесення змін до договору купівлі-продажу неможливо,
розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
здійснений на прикладі одного суб'єкта господарювання.
Процедура регулювання суб’єктів
велико го і середнього підприємництва
(розрахунок на одного типового суб’єкта
господарювання малого підприємництва
- за по треби окремо для субєктів малого
та мікро-підприємництв)

Планові
витрати
часу на
процедуру

Вартість часу
співробітника
органу державної
влади відповідної
категорії
(заробітна плата –
44,6/ год.)

Оцінка
кількості
процедур за
рік, що
припадають
на одного
суб’єкта

Оцінка
кількості
суб’єктів,
що
підпадають
під дію
процедури
регулюванн
я

Витрати на
адмініструван
ня
регулювання*
(за рік),
гривень

1г

44,6

1

1

44,6

-

-

-

-

-

Камеральні (невиїздні):

-

-

-

-

-

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:
формула (21р/дх8г)х44.6грн
7. Інші адміністративні процедури
(уточнити): опрацювання отриманих

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168г

7 492,8

1

-

-

360г

16 056

1

1

16 056, 00

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:

4
документів, оформлення договору
про внесення змін
формула (45р/дх8г) х 44.6грн
Разом за рік:
Сумарно за п’ять років:

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

16 100,6

80503,00

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

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання
Поряд
ковий
номер
1

2

3
4

5

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

Перший рік
регулювання
(стартовий)
250 грн
(дані рядка 8 пункту 3
цього додатку )

Оцінка вартості адміністративних процедур для
2 179,28 грн.
суб’єктів
малого
підприємництва
щодо (дані рядка 16 пункту 3
цього додатка)
виконання регулювання та звітування
Сумарні витрати малого підприємництва на
2 429,28 грн
виконання запланованого регулювання:
(сума рядків 1 та 2 цієї
Бюджетні витрати
на адміністрування
регулювання суб’єктів малого підприємництва:

Сумарні
витрати
на
запланованого регулювання:

виконання

таблиці)

16 100,6 грн

(дані з таблиці
“Бюджетні витрати на
адміністрування
регулювання суб’єктів
малого підприємництва”
цього додатка)

18 529,88 грн
(сума рядків 3 та 4 цієї
таблиці)

За п’ять років
1 250,0 грн
(дані рядка 8 пункту 3
цього додатку )
10 896,4 грн
(дані рядка 16 пункту 3
цього додатка)

12 146,4 грн
(сума рядків 1 та 2 цієї
таблиці)

80 503,00 грн

(дані з таблиці
“Бюджетні витрати
на адміністрування
регулювання суб’єктів
малого
підприємництва” цього
додатка)

92 649,4 грн
(сума рядків 3 та 4 цієї
таблиці)

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо
запропонованого регулювання
Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення
зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.
За результатами оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання
запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) запровадження
компенсаторних механізмів не потребуються.
Проект рішення розповсюджується на сферу інтересів суб’єктів господарювання, які
виконують умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації відповідно до вимог
законодавства України.

