
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 01.01.2019 р. по 01.06.2019 р.  

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі): 

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  

громадських організацій у сфері культури 1882 (одиниці); 

питома вага суб’єктів господарювання у сфері культури та мистецтва, у тому числі 

суб’єкти малого підприємництва  на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно 

до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта). 

 

 

Порядк 

овий 

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 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1 Робочі наради 5 Надано пропозиції 

щодо 

вдосконалення 

розробленого 

проекту акта 

2 Інтернет консультації 2 Надано пропозиції 

щодо 

вдосконалення 

розробленого 

проекту акта 

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 



 

Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за п'ять 

років 

1 Придбання 

необхідного 

обладнання 

(пристроїв, машин, 

механізмів) 

0 0 0 

    

    

    

    

 Формула: 

кількість 

необхідних одиниць 

обладнання X 

вартість одиниці 

   

    

    

    

    

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 

обстеоісення) в 

органі державної 

влади + витрати 

часу на процедуру 

обліку (на одиницю 

обладнання) X 

вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) X 

оціночна кількість 

процедур обліку за 

рік) X кількість 

необхідних одиниць 

обладнання одному 

суб 'єкту малого 

підприємництва 

0 0 0 



 

3 Процедури 

експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні 

витрати - витратні 

матеріали) 

Формула: оцінка 

витрат на 

експлуатацію 

обладнання 

(витратні 

матеріали та 

ресурси на 

одиницю 

обладнання на рік) 

X кількість 

необхідних 

одиниць 

обладнання одному 

суб 'єкту малого 

підприємництва 

0 0 0 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання 

(технічне 

обслуговування) 

Формула: оцінка 

вартості процедури 

обслуговування 

обладнання (на 

одиницю обладнання) 

X кількість процедур 

технічного 

обслуговування на рік 

на одиницю 

обладнання X 

кількість 

необхідних одиниць 

обладнання одному 

суб 'єкту малого 

підприємництва 

0 0 0 

 5 *Інші процедури 

(уточнити): 

   



 6 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 

+ 4 + 5) 

0 0 0 

 7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

1882 

 8 Сумарно, гривень 

Формула: відповідний 

стовпчик "разом" X 

кількість суб 'єктів 

малого 

підприємництва, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання 

0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

Для розрахунку оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання щодо 

виконання регулювання та звітування враховується розмір мінімальної заробітної плати 

станом на 01 січня 2019 – 4173 грн., відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік» від 23.11.2018 р.  № 2629-VIII 

 9 Процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

регулювання 

Формула: витрати 

часу на отримання 

інформації про 

регулювання (0,5 

год.) + отримання 

необхідних форм та 

заявок (0,5 год.) X 

вартість часу суб'єкта 

малого 

підприємництва   

(24,99=25 грн./год. *) 

(*мінімальна 

заробітна  плата   -

4173 грн. поділити на 

середню тривалість 

робочого часу 167  

годин /місяць) 

25,00  125,00 

 10 Процедури 

організації 

50,00 - 250,00 

 

 

 

 

 

 



 
виконання вимог 

регулювання 

Формула: Витрати 

часу на розроблення 

та організацію 

внутрішніх для 

суб'єкта 

господарювання 

процедур 

впровадження вимог 

регулювання (2 год. 

х 25,00 грн.) 

 
 

 

 11 Процедури  

офіційного 

звітування 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 

користують ся 

формами засобів - 

окремо електронна 

звітність, звітність 

до органу, 

поштовим зв 'язком 

тощо) + оцінка 

витрат часу на 

корегування (оцінка 

природного рівня 

помилок)) X 

вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата)Х 

оціночна кількість 

оригінальних звітів 

Х кількість періодів 

звітності за рік  

0 0 0 

 



 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва. 

 12 Процедури щодо 

забезпечення 

процесу перевірок 

Формула: 

витрати часу на 

забезпечення 

процесу перевірок з 

боку контролюючих 

органів (0 год.) 

вартість часу суб'єкта 

малого 

підприємництва (0 

грн./год.) 

0 0 0 

 13 Інші процедури 

(уточнити) 

   

 14 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 

11 + 12 + 13) 

 75,00  375,00 

 15 Кількість суб'єктів 

малого 

підприємництва, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

1882 

16 Сумарно, гривень 

Формула: відповідний 

стовпчик "разом" X 

кількість суб'єктів 

господарювання, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання 

(рядок 14 X рядок 15) 

 141 150,00  705 750,00 

 



 

Процедура 

регулювання 

суб'єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб'єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва 

за потреби 

окремо для 

суб'єктів малого 

та мікро- 

підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

грн./год. 

  Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадають 

на одного 

суб'єкта 

Оцінка 

кількості 

суб'єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюванн 

Витрати на  

виконання 

запланованого 

регулювання *   

(за рік), гривень 

1. Облік суб'єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання 

0,5 год. 30,6 

 
посадовий оклад 

головного 

спеціаліста - 

5110 грн. згідно 

Постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 18 

січня 2017 р.        

№ 15 (зі 

змінами)  

поділити на 

середню 

тривалість 

робочого часу 

167 годин/ 

місяць) 

 1  1882 (середня 

заробітна плата/ 

на кількість 

витрат часу на 

процедуру X 

кількість суб'єктів 

господарювання, 

що підпадають 

під дію 

регулювання) 

28 794,60 грн. 

2. Поточний 

контроль за 

суб'єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

камеральні й 

виїзні перевірки 

     

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення вимог 

регулювання 

     



 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на 

виконання вимог регулювання 

Начальник управління культури, 

національностей і релігій  

Дніпропетровської облдержадміністрації     Н.Г.ПЕРШИНА  

 

4. Реалізація 

одного 

окремого 

рішення щодо 

порушення 

вимог 

регулювання 

     

5. Оскарження 

одного 

окремого 

рішення 

суб'єктами 

господарювання 

     

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

     

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити): 

0 0 0 0 0 

Разом за рік X X X X  

28 794,60 грн. 

Сумарно за п'ять 

років 

X X X X  

143 973,00 

Поряд 

ковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п'ять років 

 1  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів  

господарювання на виконання регулювання 

0 0 

2 Оцінка вартості процедури відбору 

переможцю мистецького конкурсу для 

суб'єктів господарювання щодо виконання 

регулювання та звітування 

 

141 150,00 

 

705 750,00 

3 Сумарні витрати  суб'єктів 

господарювання на виконання 

запланованого регулювання 

 

141 150,00 

 

705 750,00 

4 Бюджетні витрати  процедури відбору 

переможцю мистецького конкурсу для 

суб'єктів господарювання 

28 794,60 143 973,00 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

 

169 944,60 

 

 

849 723,00 
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