
 

Додаток 3 

до аналізу регуляторного впливу до 

проекту постанови  

Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання реалізації пілотного 

проекту щодо внесення до 

Державного земельного кадастру 

відомостей про земельні ділянки 

сертифікованими інженерами-

землевпорядниками та внесення змін 

до Порядку проведення стажування у 

сфері земельних відносин» 

 

ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінювання впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів малого підприємництва та визначення докладного переліку процедур, 

виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 

протягом червня–серпня 2021 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 Робочі наради 7 

Подано 

пропозиції щодо 

удосконалення 

розробленого 

проекту акта 

 

2.  Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 5811 (одиниць), у тому числі малого підприємництва –  

19 (одиниць) та мікропідприємництва – 5792 (одиниці); 
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питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких впливатиме проблема, – 99,7 (відсотка). 

Для отримання суб’єктом господарювання повноважень державного 

кадастрового реєстратора в межах реалізації пілотного проекту щодо внесення 

до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки відповідно 

до вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон) та 

Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі – Порядок), 

необхідно: 

подати заяву до територіального органу Держгеокадастру про проходження 

стажування у сфері земельних відносин (з відповідними додатками); 

пройти в територіальному органі Держгеокадастру стажування у сфері 

земельних відносин відповідно до Порядку проведення стажування у сфері 

земельних відносин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 21 березня 2016 р. № 205; 

привести своє автоматизоване робоче місце як користувача Державного 

земельного кадастру у відповідність з вимогами автоматизованого робочого 

місця користувача Державного земельного кадастру та програмного 

забезпечення згідно з додатком 57 до Порядку  ведення Державного земельного 

кадастру; 

виконати вимоги щодо розгортання типового робочого місця  стороннього 

користувача автоматизованої системи Державного земельного кадастру та 

забезпечення комплексної системи захисту інформації на робочому місці; 

отримати від адміністратора Державного земельного кадастру (ДП «Центр 

державного земельного кадастру») завірену належним чином копію Атестата 

відповідності на комплексну систему захисту інформації автоматизованої 

системи Державного земельного кадастру; 

отримати доступ до Державного земельного кадастру після  підключення до 

зазначеного Кадастру згідно з пунктом 1881 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру в порядку, передбаченому для адміністраторів центрів 

надання адміністративних послуг або уповноважених посадових осіб 

виконавчих органів місцевого самоврядування, які мають право надавати 

відомості з Державного земельного кадастру відповідно до Закону. 

 

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 
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1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

0 0 0 

2 Процедури повірки та/або 

постановки на відповідний 

облік у визначеному органі 

державної влади чи місцевого 

самоврядування 

0 0 0 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати – витратні матеріали) 

0 0 0 

4 Процедури 

обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування) 

0 0 0 

5 Інші процедури (уточнити) – – – 

6 Усього, гривень 0 0 0 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

 

         5811               0                5811 

8 Сумарно, гривень 0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

 

Ознайомлення з 

нормативно-правовим актом 

1 год х 36,11 грн = 36,11 

грн 

36,11 грн 0 36,11 грн 

10 Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

 

1. Подання заяви на 

стажування та проходження 

його 

8 год х 36,11 грн = 2888,8 

грн 

 

2. Отримання копії 

Атестата відповідності на 

комплексну систему захисту 

 

 

 

 

288,88 грн 

 

 

 

 

 

4333,20 грн 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

288,88 грн 

 

 

 

 

 

4333,20 грн 
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інформації автоматизованої 

системи Державного 

земельного кадастру  

120 год х 36,11 грн = 

4333,20 грн 

 

3. Отримання доступу до 

Державного земельного 

кадастру 

8 год х 36,11 грн = 288,88 

грн 

 

 

 

 

 

 

288,88 грн 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

288,88 грн 

11 Процедури офіційного 

звітування 
0 0 0 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

0 0 0 

13 Інші процедури 

(уточнити) 
– – – 

14 Усього, гривень 4947,07 0 4947,07 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

5811 0 5811 

16 Сумарно, гривень 28747423,77 0 28747423,77 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва не передбачаються. 

 

Державні кадастрові реєстратори територіальних органів Держгеокадастру 

здійснюватимуть моніторинг виконання суб’єктами господарювання 

повноважень державних кадастрових реєстраторів у межах реалізації пілотного 

проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки відповідно до вимог Закону шляхом перевірки відповідності дій 

суб’єктів господарювання вимогам Закону та Порядку. 

Крім того, для моніторингу виконання суб’єктами господарювання 

повноважень державних кадастрових реєстраторів у межах реалізації пілотного 

проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

земельні ділянки відповідно до вимог Закону прийняті ними рішення 

оприлюднюються на офіційному вебсайті Держгеокадастру (із зазначенням 

відомостей про суб’єкта господарювання – прізвища, імені, по батькові (за 

наявності) та реєстраційних даних прийнятих ними рішень). 
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Процедура регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва – за 

потреби окремо для 

суб’єктів малого та 

мікропідприємництва) 

Планові 

витрати 

часу на 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадают

ь на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадают

ь під дію 

процедури 

регулюван

ня 

Витрати на 

адміністру

вання 

регулюванн

я (за рік), 

гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

– – – – – 

2.  Поточний 

контроль за суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

– – – – – 

камеральні – – – – – 

виїзні – – – – – 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання  

– – – – – 

4.  Реалізація одного 

окремого рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання  

– – – – – 

5.  Оскарження 

одного окремого 

рішення суб’єктами 

господарювання  

– – – – – 

6.  Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

– – – – – 

7.  Інші 

адміністративні 

процедури: 

17 124,8 3  5811 

 

4109539,2 
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1. Ознайомлення з 

нормативно-правовим 

актом 

 

 

 

 

 

 

2. Опрацювання 

заяви на стажування та 

проведення стажування. 

 

 

 

 

3. Надання доступу 

до Державного 

земельного кадастру. 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 год 

 

 

 

 

 

 

8 год 

 

 

 

 

1 год = 41,6 

грн 

 

 

 

 

 

 

 

1 год = 41,6 

грн 

 

 

 

 

 

1 год = 41,6 

грн 

 

 

 

1 

процедура: 

1 год х 41,6 

грн = 41,6 

грн 

 

 

 

1 

процедура: 

8 год х 41,6 

грн = 332,8 

грн 

 

 

1 

процедура: 

8 год х 41,6 

грн = 332,8 

грн 

 

 

5811 

 

 

 

 

 

 

 

 

5811 

 

 

 

 

 

 

5811 

 

 

 

 

 

 

241737,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

1933900,8 

 

 

 

 

 

 

1933900,8 

 

 

 

 

 

Усього за рік 17 124,8 3 5811 4109539,2 

Сумарно за п’ять 

років 

17 124,8 3 5811 4109539,2 

 

 

 

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 
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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 

28747423,77 28747423,77 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого 

регулювання 

28747423,77 28747423,77 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

4109539,2 4109539,2 

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

32856962,2 32856962,2 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

 

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. 


