
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 необхідне для здійснення регулювання, проведено розробником у 

період з 09.06.2021 до 23.06.2021. 

№ 

з/п 

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 

Проведено нараду за 

участю представників 

малого підприємництва 

щодо оцінки впливу 

регулювання 

 

 

4 

За результатами наради вирішено 

розробити проект наказу Міністерства 

аграрної політики та продовольства 

України «Про питання сертифікації 

інженерів-землевпоряд-ників та 

інженерів-геодезистів» 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва: 

 

Орієнтовна кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких може 

поширюватися регулювання: 2270 одиниць, у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва – 2 та суб’єкти мікропідприємництва – 2268; 

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

господарювання, на яких проблема справляє вплив, 100 %. 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

 

№ з/п Найменування оцінки 
У перший рік (стартовий 

рік впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний 

рік) 

Витрати за п’ять 

років 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

1 Процедури організації 

виконання вимог регулювання 

Формула: 

витрати часу на підготовку та 

подання документів до 

Кваліфікаційної комісії на 

отримання кваліфікаційного 

сертифіката інженера-

землевпорядника або 

інженера-геодезиста, 

виконання інших вимог 

регулювання Х вартість часу 

 

108,33 грн 
 

З розрахунку: 

3 год. – витрати часу 

суб’єкта малого 

підприємництва 

на підготовку та подання 

необхідних документів;  

 

0 грн 

 

216,66 грн 

 

 

 

 



2 

суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

внутрішніх процедур 

1 год х 36,11 грн 

 

2 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 

220,00 грн 

Витрати на канцелярські 

товари 

0 грн 440, 00 грн 
 

3 Інші процедури (уточнити): 600,00 грн 

 

Витрати на одержання 

послуги з нотаріального 

посвідчення 

довіреностей, договорів 

оренди землі та копій 

документів. 

0 грн 1200,00 грн 

 

 

4 Разом, гривень 

Формула:  

(сума рядків 1 + 2 + 3) 

928,33 грн 0 грн 1 856,66 грн. 

5 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання*, одиниць 

 

2270 

6 Сумарно, тис. гривень  

Формула:  

відповідний стовпчик 

«разом» Х кількість суб’єктів 

малого підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 4 Х  

рядок 5) 

2 107 309,1 грн 0 грн 4214618,2 грн 

* - з урахуванням того, що кожному суб’єкту господарювання великого та малого підприємництва, що 

за даними Державного земельного кадастру є землевласниками та землекористувачами, під час 

реалізації прав на землю може бути завдано шкоду, що підлягає відшкодуванню в розмірі та порядку, 

встановлених Методикою. 
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва. 

Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту в частині 

адміністрування регулювання з боку органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування відсутні. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу, 

нового структурного підрозділу діючого органу або введення нових дозвільних 

процедур. 

1. Середня вартість часу одного працівника у 2021 році – 6000 грн / місяць  

(273 грн / день або 34 грн / год.). 



3 

2. Вартість витрат на підготовку документів, а також витрати на канцтовари є 

орієнтовними і підлягатимуть уточненню під час розроблення акта Міністерства 

аграрної політики та продовольства України. 

 

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

виникають на виконання вимог регулювання. 
 

№ п/п 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 

2 107 309,1 грн 4 214 618,2 грн 

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 

2 107 309,1 грн 4 214 618,2 грн 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Зважаючи на від’ємність значень сумарних витрат малого підприємництва на 

виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) 

компенсаторні механізми не пропонуються. 

 

 
 


