
 
 

Додаток  
              до Методики проведення  

аналізу впливу регуляторного акта 
 

        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 04 лютого 2019 р. по 29 
березня  2019 р. 
Порядко

вий 
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 Наради, робочі зустрічі  11 Обговорення запропонованих 
ставок місцевих податків і 
зборів на 2020 рік 

1. 
 
 

Телефонні розмови з представниками малого 
підприємництва, з суб’єктами 
підприємницької діяльності, юридичними та 
фізичними особами. 

7 Доведення до відома 
опитуваних обґрунтування 
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: 
_178(одиниць), у тому числі малого підприємництва 37  (одиниць) та мікропідприємництва 141 
(одиниць); 
 - питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, 
на яких проблема справляє вплив 94.7 (відсотка) (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. 
Зважаючи на те, що при прийнятті чи неприйнятті регуляторного акту – проекту рішення, до 
якого розроблений даний аналіз регуляторного впливу розмір транспортного податку та ставки 
податку для платників єдиного податку ІІІ та ІV груп чітко визначені Податковим кодексом 
України,  розрахунок  витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 
регулювання здійснюємо по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
земельному податку,єдиному податку (І та ІІ група платників), туристичному збору, до яких 
застосовуються даним проектом рішення процедури регулювання. 

Поряд-
ковий 
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 обладнання (пристроїв, машин, 
механізмів) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

2 
        Процедури повірки та/або постановки на відповідний 
облік у визначеному органі державної влади чи місцевого 
самоврядування 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

3        Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні 
витрати – витратні матеріали) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

4     Процедури обслуговування обладнання (технічне 
обслуговування) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 



5 Інші процедури (уточнити)-  0,00 0,00 0,00 
6 Разом,  гривень 0,00 Х 0,00 
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати 

вимоги регулювання, одиниць 
 

178 
8 Сумарно, гривень 178 х0,00 = 0,00 грн 

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

Розрахунок вартості 1 людино-години: 
Норма робочого часу на 2019 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1993 години  
Використовується мінімальний розмір заробітної плати., який на 01.01.2019 року становить: 4173 грн. та 25,13 грн. у 
погодинному розмірі (ст.8 Закону України «Про Державний бюджет У країни на 2019рік»). 

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги 
регулювання (на отримання інформації про рішення міської 
ради) 

Оціночно:  
0,15 години х 25,13 грн. = 3.77 грн.  

10 Процедури організації виконання вимог регулювання 
(збір інформації про майно, наявність пільг, здійснення 
оплати податку) 

Оціночно: 
1 година х 25,13 грн. = 25,13грн. 

11 Процедури офіційного звітування 
а) Витрати часу на отримання інформації: 
 (знаходження бланку податкової декларації, уточнення 
процедур подання звітності у  інспектора органу ДФС). 
б) Витрати часу на заповнення звітної форми:  
 (заповнення бланку податкової декларації платника податку 
в) Витрати часу на передачу звітної форми:  
 (передача податкової декларації до ДФС) 
 
г) Оцінка витрат часу на коригування (оцінка природного 
рівня помилок) 
 
 
 
 

Оціночно:  
 

0,5 години  х 25,13 грн. = 12,57 грн. 
 
 

0,5 години  х 25,13 грн. = 12,57 грн. 
 

 1 година х 25,13 грн. = 25,13грн.. 
 
Оціночно: природний рівень - 5% від загальної 
кількості 

2 години х 25,13 грн. х 5% = 2,51 грн. 
 

Разом: а+б+в+г = 12,57 + 12,57 +25,13 + 2.51 = 
52,78 грн.   

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок  
 (звірка кількості об’єктів нерухомості та їх площ, 
проведення звірок по податках і т.д.) 

Оціночно: 
 

0,5 годин х 25,13 грн. = 12,57 грн. 
13 Інші процедури (уточнити) - 
14 Разом, гривень 

(сума рядків : 9+10+11+12+13) 
  
   (3.77+25,13+52,78+12,57) = 94,25 грн. 

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

178 
 

 
16 

 
Сумарно, гривень 
 

 
                94,25 х 178 = 16776,5 грн. 

 
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва 

 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не 

підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.  
Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки 

місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні 
процедури. 

Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з розробкою 
регуляторного акту, контролем за його виконанням проведенням аналізу та заходів по 
відстеженню результативності регуляторного акту. 

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акту (розробка, оприлюднення, 
аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності Бориславської міської 
ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, становить 
4 місяці. При витраті 1 повного робочого дня в тиждень на кожний етап, за весь строк 
матимемо – 16 годин на регуляторні процедури. Заробітна плата розробника регуляторного акта 
за 1 год. становить 53,13 грн. 

Загальна сума витрат на прийняття 1 регуляторного акту органу місцевого 
самоврядування складає 850,08 грн. 



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

Поря
дков
ий 

номе
р 

Показник  
Перший рік 

регулювання 
(стартовий) 

За п’ять років 

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

0,00 грн. 
 (дані рядка 8 пункту 3 
цього додатку) 

0,0 грн. 
 (дані рядка 8 пункту 3 
цього додатку) 

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

16776,5 грн. 
 (дані рядка 16 пункту 3 
цього додатка) 

83882,25 грн. 
(дані рядка 16 пункту 3 
цього додатка   х 5) 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 
виконання запланованого  регулювання: 

          16776,5 грн 
 (сума рядків 1 та 2 цієї 
таблиці)  

83882,5 грн. 
 (сума рядків 1 та 2 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. 
 Щодо зменшення ставок податку.  
 Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого 
самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, 
встановлених Податковим кодексом України. Гранична межа розміру ставки, передбачена 
даним Кодексом, складає: 
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1,5% розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року, за 1 квадратний метр 
бази оподаткування. 
- єдиний податок: 
 І група – 10% відсотків розміру прожиткового мінімуму встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року; 
ІІ група – 20% відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року 
 Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання.  

 Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, 
звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (визначається 
виключно нормами Податкового кодексу України).  
 Таким чином, Бориславська  міська рада не має повноважень щодо встановлення 
пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних 
заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.  
 Однак, з метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного 
податкового навантаження на суб’єктів господарювання, до прийняття рішення сесією міської 
ради ставки можуть переглядатись. 
 
 
 
Начальник відділу економіки та торгівлі                                                    Л.Попель 


