
Аналіз регуляторного впливу 
проекту постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження 

Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення  ˮ

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 
державного регулювання 

Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України грошова оцінка 
земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 
Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України  

“Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення  ˮ зумовлена необхідністю шляхом 

державного регулювання розв’язати існуючу проблематику в підході до 
розрахунку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, як в законодавчому так і в методологічному аспектах. 
Згідно статті 1 Закону України “Про оцінку земельˮ (далі – Закон) 

нормативна грошова оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним 
доходом із земельної ділянки, що визначений за встановленими і 
затвердженими нормативами.  

Відповідно до частини другої статті 18 Закону нормативна грошова 
оцінка земельних ділянок сільськогосподарського  призначення, розташованих 

за межами населених  пунктів   проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років.  
Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення 

була проведена в Україні лише один раз – станом на 1 липня 1995 року, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року 

№ 213 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів .ˮ 

Методичні підходи, які у 1995 році були покладені в основу Методики 
нормативної грошової оцінки сільськогосподарського призначення значною 

мірою втрачають свою дієвість та не можуть розглядатися як такі, що 
відповідають актуальному земельному законодавству і, перш за все, Закону, а 
тому не можуть слугувати повноцінною методичною основою для проведення 

нової грошової оцінки земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим 
умовам сільськогосподарського землекористування, через такі причини: 

1) прив’язку вихідних даних нормативної грошової оцінки 
сільськогосподарських угідь до даних економічної оцінки земель колгоспів і 

радгоспів Української РСР за результатами їх господарювання у 1981-87 рр., а 
також даних ефективності сільськогосподарського виробництва  

за 1986-1990 рр.,  що фактично призводить до використання в процесі оцінки 
необ’єктивних та застарілих економічних показників, які давно втратили 

актуальність та не відповідають сучасним організаційно-економічним та 
технологічним умовам ведення сільського господарства; 

2) встановлення прямої залежності показників оцінки від поточних цін на 
зерно без урахування реальної динаміки собівартості сільськогосподарської 

продукції, що призводить до поступового викривлення землеоціночних 
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показників та принципово унеможливлює здійснення їх об’єктивної 
актуалізації в рамках чинної методики; 

3) не дотримання встановленого Законом України «Про оцінку земель» 
підходу, згідно з яким «нормативна грошова оцінка земельних ділянок – це 
капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за 

встановленими і затвердженими нормативами», адже існуюча методика не 
передбачає процедури визначення та затвердження відповідних нормативів; 

4) існуюча методика передбачає багаторівневість проведення оцінки 
«держава – область – адміністративний район – колективне 

сільськогосподарське підприємство – земельна ділянка», яка не може бути 
дотримана у сучасних умовах, адже сільськогосподарські підприємства мають 

надзвичайно динамічне землекористування, а значна частина земель 
сільськогосподарського призначення перебуває поза землекористуванням 

сільськогосподарських підприємств; 
5) існуюча методика не передбачає застосування в процесі оцінки 

природно-сільськогосподарського районування України, яке передбачене 
статтею 179 Земельного кодексу України та об’єктивно диференціює територію 

держави за природними умовами для ведення сільського господарства, а не 
лише за адміністративно-територіальним устроєм. 

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 

року № 1185 “Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки 
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктівˮ, що мала на 

меті в рамках чинної Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та населених пунктів привести показники 

оцінки у відповідності до динаміки цін на зерно, стало причиною збільшення з 
1 січня 2012 року показників нормативної грошової оцінки орних земель на 

75,6 %. 
Таким чином, з врахуванням індексації, нормативна грошова оцінка 

орних земель в Україні у 2012 році у середньому збільшилась на 8686 гривень 
та склала 20635,02 грн/га. В той же час, можна констатувати, що підходи до 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які 
закріплені постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року 
№ 213, не дозволяють здійснювати об’єктивну актуалізацію показників 

нормативної грошової оцінки земель, оскільки враховують лише динаміку цін 
на продовольство, не беручи до уваги відповідне зростання собівартості 

сільськогосподарської продукції.  
Вищезазначене є основним підґрунтям визначення важливості питання 

щодо внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення та досягнення цілі – забезпечення  

об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення відповідно до сучасних умов 

господарювання в аграрному секторі економіки. 
Статтею 5 Закону визначено, що нормативна грошова оцінка земельних 

ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, 
державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із 

законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 
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власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а 
також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання 

раціонального використання та охорони земель. 
Вищезазначені аспекти зумовили необхідність у прийнятті нової 

Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення, якою мають бути запроваджені нові підходи до проведення такої 
оцінки, а також встановлені нормативи капіталізованого рентного доходу 

сільськогосподарських угідь, згідно з Законом України “Про оцінку земельˮ. 
Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни  Ні 

Держава Так  

Субʼєкти господарювання, у тому числі 

субʼєкти малого підприємництва 

Так  

 
ІІ. Цілі державного регулювання 

Ціллю державного регулювання є приведення методичних засад 
проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення у відповідність із Законом України “Про оцінку земель  ˮ та 
забезпечення об’єктивності та достовірності показників нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення. 
 

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 
встановлених цілей 

1. Визначення альтернативних способів 
Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так 

званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, 

визначене постановою Кабінету Міністрів України “Про Методику нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених 

пунктів  ˮ від 23 березня 1995 року № 213 та варіант аналогічний постанові 
Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 “Про внесення 

змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення та населених пунктівˮ. 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

  Альтернатива1.      
  Розрахунок нормативної 

грошової оцінки 
відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів 
України “Про Методику 
нормативної грошової 

оцінки земель 
сільськогосподарського 

   Прив’язка вихідних даних нормативної грошової 
оцінки сільськогосподарських угідь до даних 

економічної оцінки земель колгоспів і радгоспів 
Української РСР за результатами їх 

господарювання у 1981-87 рр., а також даних 
ефективності сільськогосподарського виробництва 
за 1986-1990 рр.,  що фактично призводить до 

використання в процесі оцінки необ’єктивних та 
застарілих економічних показників, які давно 
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2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей  
Методичні підходи, які у 1995 році покладено в основу Методики 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, 
значною мірою втратили свою дієвість та не можуть розглядатися як такі, що 

відповідають актуальному земельному законодавству і, перш за все, Закону 
України “Про оцінку земельˮ, а тому не можуть слугувати повноцінною 

методичною основою для проведення нової грошової оцінки земель, яка 
відповідала б сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського 

землекористування. 
Внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення за аналогією постанови Кабінету 

Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185. Зазначений підхід не 
дозволяє здійснювати об’єктивну актуалізацію показників нормативної 

грошової оцінки земель, оскільки враховує лише динаміку цін на 
продовольство, не беручи до уваги відповідне зростання собівартості 

сільськогосподарської продукції.  
 

 
 

приз-начення та 

населених пунктів  ˮ від 
23 березня 1995 року 

№ 213. 

втратили актуальність та не відповідають сучасним 

організаційно-економічним та технологічним 
умовам ведення сільського господарства. 

   Альтернатива 2. 
   Внесення змін до 

Методики нормативної 
грошової оцінки земель 

сільськогосподарського 
призначення за аналогією 

постанови Кабінету 
Міністрів України від 31 

жовтня 2011 року № 1185 
на предмет приведення 
показників оцінки у 

відповідність до динаміки 
цін на зерно.  

   Встановлення прямої залежності показників 
оцінки від динаміки цін на зерно без врахування 

зміни собівартості продукції. 

   Альтернатива 3. 
   Розробка проекту 
постанови Кабінету 

Міністрів України  “Про 
затвердження Методики 

нормативної грошової 
оцінки земель 

сільськогосподарського 
призначення  ˮ

   Удосконалення методичних засад проведення 
нормативної грошової оцінки земель 
сільськогосподарського призначення, приведення їх 

у відповідність із Законом України “Про оцінку 
земельˮ та забезпечення об’єктивності та 

достовірності показників нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення. 
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Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

   Альтернатива 1.  0 0 

   Альтернатива 2.  
 

0 0 

   Альтернатива 3. 
 

Приведення методич-
них засад нормативної 
грошової оцінки земель 

сільськогосподарського 
призначення у відпо-

відність із Законом 
України “Про оцінку 

земельˮ та забезпе-
чення об’єктивності та 

достовірності показ-
ників нормативної 

грошової оцінки земель 
сільськогосподарського 

призначення. 
 

0 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

   Альтернатива 1.  0 0 

   Альтернатива 2. 0 0 

   Альтернатива 3.  Наявність об’єктивної 
та достовірної 

нормативної грошової 
оцінки земель 
сільськогосподарського 

призначення 

0 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 
 

Показник Великі Середн
і 

Малі Мікро Разом 

   Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

 184 1714  1898 

   Питома вага групи у 

загальній кількості, 

 10 90  100 
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Вид альтернативи Вигоди Витрати 

   Альтернатива 1.  0 0 

   Альтернатива 2.  

 
 

 

0 0 

   Альтернатива 3.  Удосконалення 
проведення 

нормативної 
грошової  

оцінки 

0 

 
Удосконалення розрахунку нормативної грошової оцінки земель 

здійснить вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які здійснюють 
роботи з проведення нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення. 
 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень 

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів 
господарювання великого і середнього 
підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 
11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта 

господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта”) 

0 
 

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів 
господарювання великого і середнього 

підприємництва згідно з додатком 2 до Методики 
проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 

11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта 
господарювання великого і середнього 

підприємництва, які виникають внаслідок дії 
регуляторного акта”) 

0 

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів 

господарювання великого і середнього 
підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 
11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта 

господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії 

регуляторного акта”) 

0 

відсотків 
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 
 

Рейтинг результативності 

(досягнення цілей під час 
вирішення проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння 
відповідного бала 

Альтернатива 1 1 Використання в процесі 

оцінки необ’єктивних 
та застарілих 

економічних 
показників, методичні 

засади не відповідають 
актуальному 
земельному 

законодавству і, перш 
за все, Закону України 

“Про оцінку земель  ˮ

Альтернатива 2 2 Часткове врахування 
економічних 

показників аграрного 
сектору (не врахування 

динаміки собівартості 
продукції) 

Альтернатива 3 4 Врахування реального 

стану розвитку 
аграрного сектору 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 
відповідного місця 
альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 1 0 Проблема продовжує 
існувати 

Альтернатива 2 2 0 Проблема значно 

зменшиться, деякі 
важливі аспекти 

залишаються 
невирішеними 

Альтернатива 3 4 0  Проблема існувати не 

буде 

Рейтинг 
Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи/причини відмови від 
альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 

запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 1   Існування проблеми Х 
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Альтернатива 2   Часткове вирішення проблеми Х 

Альтернатива 3    Вирішення проблеми 0 

 
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 

Основними механізмами, які забезпечують розвˮязання визначеної 
проблеми є забезпечення вимог Закону України “Про оцінку земель  ˮ при 

визначенні нормативної грошової оцінки, а також досягнення її достовірності 
та об’єктивності. 

Реалізація зазначених механізмів досягається наступними шляхами: 
- визначення капіталізованого рентного доходу земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за встановленими і затвердженими 
нормативами; 

- врахування дійсного стану розвитку аграрного сектору економіки, а саме 
динаміки врожайності, цін реалізації та собівартості вирощування 

сільськогосподарських культур; 
- визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та 
природних сільськогосподарських районів в тісному зв'язку з 
порівняльною оцінкою якості їх ґрунтів (бонітетом).  

 
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги 
Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
підприємництва відсутні.  

Тест малого підприємництва додається. 
 

ВИТРАТИ  
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які 

виникають внаслідок дії регуляторного акта 

Порядковий 

номер 
Витрати 

За 
перший 

рік 

За п’ять 

років 

1 Витрати на придбання основних фондів, 
обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 
кваліфікації персоналу тощо, гривень 

0 0 

2 Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення необхідності у 
сплаті податків/зборів), гривень 

0 0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності державним 

0 0 
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органам, гривень 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 

державного нагляду (контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів 

тощо), гривень 

0 0 

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, проведення 
незалежних/обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації тощо) та інших послуг 
(проведення наукових, інших експертиз, 

страхування тощо), гривень 

0 0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо), гривень 

0 0 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 

персоналу, гривень 

0 0 

8 Інше (уточнити), гривень 0 0 

9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 

8), гривень 

0 0 

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, на яких буде 

поширено регулювання, одиниць 

184 
 

184 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 
великого та середнього підприємництва, на 

виконання регулювання (вартість регулювання) 
(рядок 9 х рядок 10), гривень 

0*184=0 0*184=0 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 
 

Вид витрат У перший рік Періодичні 

(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Витрати на придбання основних 
фондів, обладнання та приладів, 

сервісне обслуговування, 
навчання/підвищення кваліфікації 

персоналу тощо 

0 0 0 

Вид витрат 

Витрати на сплату податків 
та зборів 

(змінених/нововведених) 
(за рік) 

Витрати за 

п’ять років 

Податки та збори (зміна розміру 
податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів) 

0 0 

Вид витрат Витрати* на Витрати на Разом за рік Витрати за 
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ведення 

обліку, 
підготовку та 

подання 
звітності (за 

рік) 

оплату 

штрафних 
санкцій за рік 

п’ять років 

Витрати, пов’язані із 
веденням обліку, 

підготовкою та 
поданням звітності 

державним органам 
(витрати часу 

персоналу) 

0 0 0 0 

_________  
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним 

органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на 
заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 

 

Вид витрат 

Витрати* на 

адміністрування 
заходів 
державного 

нагляду 
(контролю) (за рік) 

Витрати на 
оплату 

штрафних 
санкцій та 
усунення 

виявлених 
порушень (за 

рік) 

Разом за 
рік 

Витрати 

за п’ять 
років 

Витрати, пов’язані з 
адмініструванням 

заходів державного 
нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних 
санкцій, виконання 

рішень/ приписів тощо) 

0 0 0 0 

__________  
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду 

(контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу 
на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації. 
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Вид витрат 

Витрати на 

проходження 
відповідних 

процедур 
(витрати часу, 

витрати на 
експертизи, 

тощо) 

Витрати 

безпосередньо 
на дозволи, 

ліцензії, 
сертифікати, 

страхові поліси 
(за рік - 

стартовий) 

Разом за рік 
(стартовий) 

Витрати 
за п’ять 

років 

Витрати на отримання 
адміністративних послуг 

(дозволів, ліцензій, 
сертифікатів, атестатів, 

погоджень, висновків, 
проведення незалежних / 
обов’язкових експертиз, 

сертифікації, атестації 
тощо) та інших послуг 

(проведення наукових, 
інших експертиз, 

страхування тощо) 

0 0 0 0 

Вид витрат 
За рік 
(стартовий) 

Періодичні  
(за наступний 

рік) 

Витрати за 
п’ять років 

Витрати на оборотні активи 
(матеріали, канцелярські 

товари тощо) 

0 0 0 

Вид витрат 
Витрати на оплату праці 
додатково найманого персоналу 

(за рік) 

Витрати за  
п’ять років 

Витрати, пов’язані із наймом 

додаткового персоналу 

0 0 

 
БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ  

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього 
підприємництва 

Витрати на адміністрування регулювання для органів державної влади чи 
органів місцевого самоврядування відсутні. 
 

Процедура 
регулювання 

суб’єктів 
великого і 
середнього 

підприємництва 
(розрахунок на 

Планові 
витрати 

часу на 
процедур
у 

Вартість 
часу 

співробітник
а органу 
державної 

влади 
відповідної 

Оцінка 
кількості 

процедур 
за рік, що 
припадают

ь на одного 
суб’єкта 

Оцінка 
кількості  

суб’єктів, 
що 
підпадають 

під дію 
процедури 

Витрати на 
адмініструванн

я 
регулювання* 
(за рік), 

гривень 
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одного 

типового 
суб’єкта 

господарюванн
я) 

категорії 

(заробітна 
плата) 

регулюванн

я 

1. Облік 

суб’єкта 
господарюванн

я, що перебуває 
у сфері 

регулювання 

0 0 0 184 0 

2. Поточний 
контроль за 

суб’єктом 
господарюванн

я, що перебуває 
у сфері 

регулювання, у 
тому числі: 

0 0 0 0 0 

камеральні 0 0 0 0 0 

виїзні 0 0 0 0 0 

3. Підготовка, 

затвердження та 
опрацювання 

одного 
окремого акта 

про порушення 
вимог 

регулювання 

0 0 0 0 0 

4. Реалізація 
одного 

окремого 
рішення щодо 

порушення 
вимог 

регулювання  

0 0 0 0 0 

5. Оскарження 
одного 

окремого 
рішення 

суб’єктами 
господарюванн
я  

0 0 0 0 0 

6. Підготовка 
звітності за 

0 0 0 0 0 
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результатами 

регулювання 

7. Інші 
адміністративні 

процедури 
(уточнити) 

- - - - - 

Разом за рік Х Х Х Х 0 

Сумарно за 
п’ять років 

Х Х Х Х 0 

 

Порядковий номер 
Назва державного 

органу 

Витрати на 
адміністрування 

регулювання за 
рік, гривень 

Сумарні витрати на 

адміністрування 
регулювання за  

п’ять років, 
гривень 

Сумарно бюджетні 

витрати на 
адміністрування 

регулювання 
суб’єктів великого і 

середнього 
підприємництва 

0 0 0 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
Регуляторний акт має необмежений строк дії. 

Відповідно до частини другої статті 18 Закону України “Про оцінку 
земельˮ нормативна грошова оцінка земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених 

пунктів проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. 
 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Основними показниками результативності акта є:  

- надходження коштів до Державного бюджету у зв’язку з дією 
регуляторного акта не передбачається;  

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не 
обмежується; 

- обсяг коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та 
підприємницької діяльності на виконання робіт по складанню технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 
призначення, визначатимуться умовами договору на проведення таких робіт; 

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької 
діяльності, які виконуватимуть і замовлятимуть технічну документацію з 
нормативної грошової оцінки – високий. 
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IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності дії регуляторного акта 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 
здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом 
статистичного аналізу показників проведення нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 
Повторне відстеження буде здійснено через рік після набуття чинності 

регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників 
базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та 

проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці 
питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін. 

Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на три роки, починаючи 
з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та 

якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із 
значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного 

відстеження. 
Для проведення відстеження у якості цільових груп будуть залучені 

суб’єкти господарювання які є розробниками документації із землеустрою та їх 
громадські об’єднання. 
 

Голова Державної служби  
України з питань геодезії,  

картографії та кадастру  М.П. Мартинюк 
 

 



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 11 січня 2016 р. по 26 лютого  2016 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 Робочі наради 11 

Надано 
пропозиції щодо 

вдосконалення 
розробленого 

проекту акта 

2 Робоча нарад з науковцями 9 

Надано 
пропозиції щодо 

вдосконалення 
розробленого 

проекту акта 

 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 1714 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1714 
(одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90 (відсотків) 

(відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 
господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта). 
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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) 
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 

0 0 0 
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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 

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 

 
 

        1714             1714             1714 

8 Сумарно, гривень  

Формула:  
відповідний стовпчик “разом” 

Х  кількість суб’єктів малого 
підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 
(рядок 6 Х рядок 7) 

0 0 0 

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 

0 0 0 

10 Процедури організації 0 0 0 
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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 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 

0 0 0 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 
перевірок  

Формула:  

0 0 0 
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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 0 

Формула:  
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 

13) 

0 

 

0 

 

0 

 

15 Кількість суб’єктів малого 
підприємництва, що повинні 

виконати вимоги 
регулювання, одиниць 

1714 1714 1714 

16 Сумарно, гривень  

Формула:  
відповідний стовпчик “разом” 

Х кількість суб’єктів малого 
підприємництва, що повинні 

виконати вимоги 
регулювання (рядок 14 Х 

рядок 15) 

0 0 0 

 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва відсутні. 
 

Процедура 

регулювання 
суб’єктів 

малого 
підприємництва 

(розрахунок на 
одного 

типового 
суб’єкта 
господарюванн

я малого 
підприємництва 

- за потреби 
окремо для 

суб’єктів 
малого та 

мікро-

Планові 

витрати 
часу на 
процедур

у 

Вартість 

часу 
співробітник

а органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата) 

Оцінка 
кількості 

процедур 
за рік, що 
припадают

ь на одного 
суб’єкта 

Оцінка 

кількості  
суб’єктів, 

що 
підпадають 
під дію 

процедури 
регулюванн

я 

Витрати на 

адмініструванн
я 

регулювання* 
(за рік), 

гривень 
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підприємництв) 

1. Облік 

суб’єкта 
господарюванн

я, що перебуває 
у сфері 

регулювання 

 0 0 0 0 0 

2. Поточний 
контроль за 

суб’єктом 
господарюванн

я, що перебуває 
у сфері 

регулювання, у 
тому числі: 

     

камеральні  0 0 0 0 0 

виїзні      

3. Підготовка, 
затвердження 
та опрацювання 

одного 
окремого акта 

про порушення 
вимог 

регулювання  

 0 
 

0 0 0 0 

4. Реалізація 
одного 

окремого 
рішення щодо 

порушення 
вимог 

регулювання  

 0 
 

0 0 0 0 

5. Оскарження 
одного 

окремого 
рішення 

суб’єктами 
господарюванн

я  

 0 0 0 0 0 

6. Підготовка 
звітності за 

результатами 
регулювання 

 0 0 0 0 0 

7. Інші 

адміністративні 

 0 0 0 0 0 
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процедури 

Разом за рік Х Х Х Х 0 

Сумарно за 
п’ять років 

Х Х Х Х 0 

Порядковий номер 
Назва 
державного 

органу 

Витрати на 

адміністрування 
регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні витрати на 

адміністрування 
регулювання за п’ять  

років, гривень 

Сумарно бюджетні 
витрати на 

адміністрування 
регулювання 

суб’єктів малого 
підприємництва 

0 0 0 

 

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 

0 0 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 
для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 
виконання регулювання та 

звітування 

0 0 

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на 

виконання запланованого  
регулювання 

0 0 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування 
регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

0 0 

5 Сумарні витрати на 
виконання запланованого 

регулювання 

0 0 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання 
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У зв’язку з відсутністю сумарних витрат на виконання запланованого 
регулювання з боку малого підприємництва (за перший рік регулювання та за 

п’ять років) відсутня необхідність пропонування компенсаторних механізмів. 
 

Голова Державної служби  

України з питань геодезії,  
картографії та кадастру  М.П. Мартинюк 

 


