
                                                                                  Додаток 2 до Аналізу регуляторного впливу 

проєкту Закону України “Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

обліку трудової діяльності працівника в 

електронній формі” 

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 17 по 30 квітня 

2020 року. 

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. Електронні консультації  Зауваження і 

пропозиції до 

проєкту 

регуляторного акта  

до Пенсійного фонду 

України не 

надходили 

 

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

малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 339374 

(одиниць), у тому числі малого підприємництва 46602 (одиниць) та мікропідприємництва 

292772 (одиниць); 

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

господарювання, 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). 

 

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 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

придбання сканеру 

 3000 грн   3000 грн  
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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 

  –  – – 

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 

  –  – – 

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 

  –  – – 

5 Інші процедури (уточнити)   –  – – 

6 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

 3000  Х  3000  

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

 339374  –  –  
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виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

8 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” 

Х кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 6 Х рядок 7) 

 1018122012 Х 1018122012  

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

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 

 30 грн  –  –  

10 Процедури організації 

виконання вимог регулювання 

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 

 –  –    –  

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 

 –  –    –  
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інформації з оцінкою кількості 

суб'єктів, що користуються 

формами засобів - окремо 

електронна звітність, 

звітність до органу, поштовим 

зв’язком тощо) + оцінка 

витрат часу на корегування 

(оцінка природного рівня 

помилок)) Х вартість часу 

суб'єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

оригінальних звітів Х кількість 

періодів звітності за рік 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

Формула: 

витрати часу на забезпечення 

процесу перевірок з боку 

контролюючих органів Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

перевірок за рік 

 –  –    –  

13 Інші процедури (уточнити)  –  –    –  

14 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 

13) 

 30 Х  30 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

339374    –    –  

16 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” 

Х кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 14 Х рядок 15) 

 10181220 Х  10181220 

 

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  1018122012 1018122012 
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малого підприємництва на 

виконання регулювання 

2 Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

10181220 10181220 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого регулювання 

102830322309 102830322309 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб'єктів малого підприємництва 

 –  –  

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

102830322309 102830322309 

 

 


