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 Додаток 1 

до аналізу регуляторного впливу 

 

Тест малого підприємництва (М-Тест) 

Щодо оцінки проекту рішення Бориславської  міської ради 

«Про Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури міста Борислава у новій редакції» 

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 у період з 10  жовтня  2018р. по 16 листопада 2018 р. 

 
Таблиця 1 

№ 

п/п 

Вид консультації  Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати консультацій (опис) 

1 Особисті зустрічі, 

телефонні розмови 

 

 

15 

 

 

 

Доведення до відома учасників зустрічі 

обґрунтування необхідності прийняття 

зазначеного проекту регуляторного акту 

та інформації про дотримання вимог 

чинного законодавства щодо 

обов’язковості укладання договору про 

участь у створенні і розвитку  

інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури міста 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання – 159(одиниць), у тому числі малого підприємництва - 28  

(одиниць) та мікропідприємництва - 131(одиниць); 

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 94,1% 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 
Таблиця1 

№ Оцінка «прямих» витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

Витрати за 5 років 
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виконання регулювання регулювання) 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

--- --- 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування 

--- --- 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати – витратні матеріали) 

--- --- 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (ТО) 

--- --- 

5 Інші процедури (уточнити): 

1) Витрати пов’язані з 

виконанням Порядку 

залучення, розрахунку 

розміру і використання 

коштів пайової участі 

замовників будівництва у 

розвиток інфраструктури 

м. Борислава (сплата 

коштів пайової участі у 

розвиток інфраструктури 

мБорислава). 
Примітка. Розрахунок витрат(за 

перший рік регулювання та за 

п’ять років сумарно)  – середня 

величина сплати пайових коштів на 

одного суб’єкта господарської 

діяльності. 

1187,05 грн. 

(надходження 

до спеціального 

фонду міського 

бюджету у 2017 

році) 

(188741,61:159) 

5935,25 грн. 

6 Разом, грн. 

 

1187,05. 

 

5935,25 

7 Кількість малих суб’єктів 

господарювання, що мають 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

 

 

           159 

8 Сумарно, грн. 188741 

 

943705 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця2 

№ 

з/п 

Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

 

Витрати за 5 років 
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звітування 

1 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

- витрати часу на отримання 

інформації про 

регуляторний акт. 

Примітка. Витрати часу на 

отримання інформації про 

регуляторний акт на одного 

суб’єкта - 1 година (22,41 

грн/година (мінімальна 

заробітна плата у 2018 році). 

 

22,41 грн.  112,05 

2 Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

- витрати часу на розробку та 

впровадження внутрішніх 

для суб’єкта малого бізнесу 

процедур на впровадження 

вимог регуляторного акта. 

Примітка. Витрати часу на 

одного суб’єкта – 2  години 

(22,41 грн/година (мінімальна 

заробітна плата у 2018 році 

особи). 

 

44,82 грн. 224,10 

3 Процедури офіційного 

звітування 

- Витрати часу на отримання 

інформації про звіт щодо 

регуляторного акта, 

отримання необхідних 

форм та визначення органу, 

що приймає звіти, та місця 

звітності.  

Примітка. Витрати часу на 

одного суб’єкта – 2  години 

(22,42 грн/година (мінімальна 

заробітна плата у 2018 році). 

44,82 грн. 224,10 

4 Процедури забезпечення 

процесу перевірок 

---  
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5 Інші процедури  

 

  

6 Разом, грн 112,05. 560,25 

7 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

 

 

 159 

8 Сумарно, грн 17815,95  89079,75 

 

 

 

 

 

 

Таблиця3 

 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 

 

Державний орган, який організовує процедуру залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста  

Відділ економіки та торгівлі Бориславської  міської ради 

(назва державного органу) 

Процедури 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) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, 

що 

підпадають 

до сфери 

відповідної 

процедури 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання (за 

рік), грн. 
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1. Процедури обліку суб’єкту 

господарювання, що 

знаходиться у сфері 

регулювання 

 надання консультаційних 

послуг суб’єкту; 

 прийняття та 

опрацювання  звернення 

замовника про укладення 

договору про пайову 

участь та доданих до 

нього документів; 

 укладання договору про 

пайову участь. 

 

2 години 22,41 

грн/год 

(мінімаль-

на  

заробітна 

плата у 

2018 році) 

1 159 7126,38 

2. Витрати часу на інші 

адміністративні процедури 

(уточнити): 

- - - - - 

Разом по органу 

державного регулювання за 

рік 

Х Х Х Х 7126,38 

Сумарно по органу 

державного регулювання за 

5 років 

Х Х Х Х 35631,90 

 

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 
Таблиця4 

№ 

з/п 
 Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За 5 років 

1 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 

малого підприємництва на виконання 

регулювання 

188741 943705 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

17815,95 89079,95 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого регулювання  

206556,95 1032784,75 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва  

7126,38 35631,90 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 
213683,33 1068416,65 
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5. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

У зв’язку із незначною сумою витрат на виконання процедур 

запропонованого регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік 

регулювання та за п’ять років) відсутня необхідність пропонування 

компенсаторних  механізмів. 

Оскільки зменшено розмір пайової участі, тобто зменшено фінансове 

навантаження на суб’єктів господарювання, розроблення коригуючих 

(пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропоноване 

регулювання не потребує. 

 
 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки та торгівлі                                  Л.Попель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


