
Додаток 1 

до аналізу регуляторного впливу 

до проекту рішення “ Про затвердження 

ставок податків та зборів на території 

Воронізької селищної ради на  2019 рік ” 

  

  

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 “1 ”травня 2018 р. по “29” травня 2018 р. 

Порядковий 

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 

Опитування та 

телефонні розмови 

  

 

 

 

 

 

97 

СПД 

У цілому 

запропоноване 

регулювання 

сприймається. 

Було уточнено 

зміст бізнес-

процесів та 

основних витрат 

бізнесу на 

підтримання 

запропонованого 

регулювання. Під 

час ознайомлення 

представників 

малого бізнесу з 

запропонованими 

розмірами податків 

не отримано 

негативних 

відгуків. 
 

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

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 19 

(одиниць); 

 питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 65% (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 

 

Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за 

п’ять 

років 

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

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

Формула: 

кількість необхідних одиниць 

обладнання Х вартість одиниці 

0 0 0 



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 

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 

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) Х 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) Х  кількість 

процедур  технічного 

обслуговування на рік на одиницю 

обладнання Х  кількість 

необхідних одиниць обладнання 

одному суб’єкту малого 

підприємництва 

0 0 0 

5 Інші процедури:  Х Х 



5.1 сума коштів, сплачена як податок 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки для СПД у 

відсотках до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного 

(податкового) року 

 

 

 

 

544.5 грн 

Х Х 

5.2 Єдиний податок 

І група, грн./рік 

 ІІ група грн./рік 

максимальна ставка 15% до 

мінімальної заробітної плати 

 

2114,4  

6701.4 

 

 

Х Х 

5.3 Земельний податок 5573   

6 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

Х Х Х 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

97 

7.1 податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

всього 

 

26 

7.2 Єдиний податок  

І група 

ІІ група 

 

41 

56 

7.3 Земельний податок 60 

8 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” 

Х  кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 6 Х рядок 7) 

810500.37 Х Х 



3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

1 Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги 

регулювання: 

- витрати часу на отримання 

інформації про регуляторний 

акт. 

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 

23.0 Х Х 

2 
Процедури організації виконання 

вимог регулювання: 

- внесення змін до 

внутрішніх процедур 

обліку та звітності 

Формула: 

витрати часу на розроблення та 

впровадження внутрішніх для 

суб’єкта малого підприємництва 

процедур на впровадження вимог 

регулювання Х вартість часу 

суб’єкта малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна 

кількість внутрішніх процедур 

23.0 Х Х 

5 
Інші процедури (уточнити): 
 

- - - 

6 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

46.0 Х Х 

7 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

18 Х Х 



8 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х 

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 14 Х рядок 15) 

874 Х Х 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, 

що встановлюється цим рішенням, не передбачаються. 

 

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

виникають на виконання вимог регулювання. 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка “прямих” витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

810500.37 Х 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур для 

суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

874 Х 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

811374.37 Х 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

- Х 



5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

811374.37 Х 

 

5. Розроблення корегуючи (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

На основі аналізу статистичних даних сільської ради визначено, що 

зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і 

впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно. 

  

 

Голова постійної комісії  

Воронізької селищної ради з  

питань бюджету, планування фінансів,  

банківської діяльності, ринкових реформ,  

будівництва та управління  комунальної власності                                      Однолєток Г.М. 

 
 


