
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проєкту наказу Міністерства молоді та спорту України "Про 

затвердження Порядку забезпечення навчально-тренувального процесу 

закладів фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного стану, 

надзвичайної ситуації або  надзвичайного стану в Україні" 

 

I. Визначення проблеми 

 

Відповідно до статей 10, 11, 12, 13 Закону України "Про фізичну 

культуру і спорт", підпункту 21 пункту 4, пункту 8 Положення про 

Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, з метою врегулювання 

питання надання безпечних гарантій учасникам навчальнотренувального та 

освітнього процесів, створення безпечного середовища, у формі найбільш 

безпечній для життя і здоров’я людей у разі введення воєнного стану, 

надзвичайної ситуації, або надзвичайного стану в Україні. 

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації життя і здоров’я 

учасників навчально-тренувального, тренувального та освітнього процесів 

перебуває під постійною загрозою. Належна реалізація гарантій, наданих 

законами України, зокрема на безпечні умови праці, безпечне навчально-

тренувальне та освітнє середовище тощо практично унеможливлюється або 

надзвичайно ускладняється залежно від конкретної ситуації в кожному 

населеному пункті. Значна кількість учасників навчально-тренувального та 

освітнього процесів вимушена змінити місце проживання (перебування). 

Разом з тим проведення навчально-тренувального та освітнього процесів в 

очній формі несе значні ризики для життя і здоров’я всіх учасників. Органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в цих умовах повинні 

дотримуватися законів України та мати право на оперативне прийняття 

рішень, які є вимогою воєнного часу, надзвичайного стану для збереження 

життя та здоров’я людей. 

Одним із найбільш актуальних питань залишається створення 

безпечного середовища, у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я 

людей у разі введення воєнного стану, надзвичайної ситуації, або 

надзвичайного стану в Україні для учасників навчально-тренувального та 

освітнього процесів у  дитячо-юнацьких спортивних школах, закладах 

спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами 

навчання, школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської 

підготовки. 

З огляду на наявні суспільні потреби Міністерством молоді 

таспортуУкраїнизметоюреалізаціїдержавноїполітикиусферіфізичноїкультуриі 

спорту розроблено новий проєкт наказу Міністерства молоді та спорту 

України "Про затвердження Порядку забезпечення навчально-тренувального 

процесу закладів фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного 

стану, надзвичайної ситуації або  надзвичайного стану в Україні", яким 

передбачено створення безпечного середовища, у формі найбільш безпечній 
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для життя і здоров’я людей у разі введення воєнного стану, надзвичайної 

ситуації, або надзвичайного стану в Україні незалежно від підпорядкування, 

типу і форми власності. 
Назвапоказника 2020рік 2021рік 

Кількістьзакладів фізичної 
культури і спорту, од 

1 302 1232 

Кількістьтренерів-

викладачівосіб 

19 387 18  884 

Кількістьвихованців, 

спортсменів, осіб 

461 952 444 078 

Назвапоказника 2020рік 2021рік 

Фінансовезабезпечення, 
зокремаобсягнадходжень з 
усіхбюджетів, тис. грн 
 

5 962 021,8 
 

7 047 541,3 
 

Кількістьспортивнихспоруд, 

щознаходяться у власності 

закладу, од. 

 

2 854 
 

2 434 
 

 

Реалізація проєкту регуляторного акта вплине на: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни  + 

Держава +  

Суб’єкти 

господарювання, у тому 

числі суб’єкти малого 

підприємництва 

+  

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки для забезпечення безпеки проведення навчально-

тренувальних занять необхідно створити спеціальний нормативно-правовий 

акт, яким визначити надання безпечних гарантій учасникам навчально-

тренувального та освітнього процесів, створенні безпечного середовища, у 

формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей у разі введення 

воєнного стану, надзвичайної ситуації, або надзвичайного стану в Україні. 

Також проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих 

регуляторних актів, оскільки вони відсутні. 
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II. Цілі державного регулювання 

 

Проєктом акта передбачається врегулювати питання щодо діяльності 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними умовами навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної ситуації надзвичайного стану в Україні. 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 

 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива1 

 

залишення існуючої на цей 

момент ситуації без змін 

Такий спосіб не є ефективним і не 

надасть можливості врегулювати 

питання щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, закладів 

спеціалізованої освіти спортивного 

профілю із специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої спортивної 

майстерності, центрів олімпійської 

підготовки в умовах введення воєнного 

стану надзвичайної ситуації 

надзвичайного стану в Україні. 

 

Альтернатива 2: 

прийняття нормативно-

правового акта, який 

регулюватиме зазначене 

питання 

Прийняття наказу дасть можливість 

врегулювати питання щодо діяльності 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із специфічними 

умовами навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, центрів 

олімпійської підготовки в умовах 

введення воєнного стану надзвичайної 

ситуації надзвичайного стану в Україні. 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави 

 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

залишення існуючої 

Відсутність чіткого механізму 

щодо діяльності дитячо-

Відсутні. 

Не врегульоване 
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на цей момент 

ситуації без змін 

юнацьких спортивних шкіл, 

закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної 

ситуації надзвичайного стану в 

Україні. 

питання щодо 

діяльності 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

закладів 

спеціалізованої 

освіти 

спортивного 

профілю із 

специфічними 

умовами 

навчання, шкіл 

вищої спортивної 

майстерності, 

центрів 

олімпійської 

підготовки в 

умовах введення 

воєнного стану 

надзвичайної 

ситуації 

надзвичайного 

стану в Україні. 

 

Альтернатива 2: 

прийняття 

нормативно-

правового акта, який 

регулюватиме 

зазначене питання 

 

Врегульоване питання щодо 

діяльності дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, закладів 

спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної 

ситуації надзвичайного стану в 

Україні. 

 

Відсутні. 

Прийняття 

наказу гарантує 

безпечні умови 

праці, безпечне 

навчально-

тренувальне та 

освітнє 

середовище, 

оперативне 

прийняття 

рішень, які є 

вимогою 

воєнного часу, 

надзвичайного 

стану для 

збереження життя 

та здоров’я 

людей. 
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Вибір Альтернативи 1 не сприятиме вирішенню проблеми, що існує 

щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів спеціалізованої 

освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної ситуації надзвичайного стану в Україні. 

Вибір Альтернативи 2 гарантує безпечні умови праці, безпечне 

навчально-тренувальне та освітнє середовищедитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними 

умовами навчання, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів 

олімпійської підготовки,оперативне прийняття рішень, які є вимогою 

воєнного часу, надзвичайного стану для збереження життя та здоров’я 

людей. 

 

Дія проєкту не поширюється на сферу інтересів громадян. 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Дія проєкту регуляторного акта поширюватиметься на сферу інтересів 

суб’єктів господарювання 
 

Показник 

 

Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

- - 1 232 - 1 232 

Питома вага групи у 

загальній кількості, відсотків 

- - 100% - 100% 

 

Інформація наведена відповідно до затверджених за форм звітності  

№ 5-ФК (зведена) (річна) та № 8-ФК за 2021 рік, а також щорічної відомчої 

інформації від центрів олімпійської підготовки та закладів спеціалізованої 

освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання 
 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива1 

 

залишення 

існуючої на цей 

момент ситуації 

без змін 

Відсутні. 

 

 

 

Не врегульоване питання 

щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл, закладів 

спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 
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Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах 

введення воєнного стану 

надзвичайної ситуації 

надзвичайного стану в 

Україні. 

Альтернатива 2: 

прийняття 

нормативно-

правового акта, 

який 

регулюватиме 

зазначене 

питання 

 

Врегульоване питання щодо 

діяльності дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, закладів 

спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної 

ситуації надзвичайного стану 

в Україні. 

 

Відсутні. 

Прийняття наказу 

гарантує безпечні умови 

праці, безпечне 

навчально-тренувальне 

та освітнє середовище 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 

закладів спеціалізованої 

освіти спортивного 

профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки, оперативне 

прийняття рішень, які є 

вимогою воєнного часу, 

надзвичайного стану для 

збереження життя та 

здоров’я людей. 

 

 

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 0 Зазначений спосіб відсутній 

Альтернатива 2 3 Прийняття наказу гарантує безпечні 

умови праці, безпечне навчально-

тренувальне та освітнє середовище 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 



 7 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення 

цілей під час 

вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі 

щодо присвоєння відповідного бала 

закладів спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами навчання, 

шкіл вищої спортивної майстерності, 

центрів олімпійської підготовки, 

оперативне прийняття рішень, які є 

вимогою воєнного часу, 

надзвичайного стану для збереження 

життя та здоров’я людей. 

 

 

 

Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1 Відсутні 

 

 

 

 

Відсутні 

 

Не врегульоване 

питання щодо діяльності 

дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, закладів 

спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах 

введення воєнного стану 

надзвичайної ситуації 

надзвичайного стану в 

Україні. 

Альтернатива 2 Прийняття 

наказу гарантує 

безпечні умови 

праці, безпечне 

навчально-

тренувальне та 

освітнє 

середовище 

дитячо-юнацьких 

Витрати 

відсутні 

Оперативне прийняття 

рішень, які є вимогою 

воєнного часу, 

надзвичайного стану для 

збереження життя та 

здоров’я людей. 
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Рейтинг 

результативності 

Вигоди 

(підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у рейтингу 

спортивних шкіл, 

закладів 

спеціалізованої 

освіти 

спортивного 

профілю із 

специфічними 

умовами 

навчання, шкіл 

вищої спортивної 

майстерності, 

центрів 

олімпійської 

підготовки, 

оперативне 

прийняття 

рішень, які є 

вимогою 

воєнного часу, 

надзвичайного 

стану для 

збереження 

життя та здоров’я 

людей. 

 

 

 

Рейтинг 

Аргументи щодо 

переваги обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 Не прийняття проєкту акта не 

сприятиме вирішенню 

проблеми, що існує сьогодні 

щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

закладів спеціалізованої 

освіти спортивного профілю 

із специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

Не врегульоване питання 

щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних 

шкіл, закладів 

спеціалізованої освіти 

спортивного профілю із 

специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах 
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підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної 

ситуації надзвичайного стану 

в Україні. 

введення воєнного стану 

надзвичайної ситуації 

надзвичайного стану в 

Україні. 

Альтернатива 2 Прийняття проєкту 

регуляторного акта вирішить 

проблему, що існує сьогодні, 

щодо діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

закладів спеціалізованої 

освіти спортивного профілю 

із специфічними умовами 

навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, 

центрів олімпійської 

підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної 

ситуації надзвичайного стану 

в Україні. 

Оперативне прийняття 

рішень, які є вимогою 

воєнного часу, 

надзвичайного стану для 

збереження життя та 

здоров’я людей. 

 

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

проблеми 

 

Для визначення проблеми, зазначеної у розділі І, та досягнення цілей 

проєктом акта передбачено механізм розв'язання проблем шляхом його 

прийняття. Запропонований проєкт акта передбачає врегулювати питання 

щодо діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів спеціалізованої 

освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, шкіл вищої 

спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки в умовах введення 

воєнного стану надзвичайної ситуації надзвичайного стану в Україні. 

Прийняття проєкту акта врегулює належним чином питання надання 

гарантій, наданих законами України, зокрема на безпечні умови праці, 

безпечне навчально-тренувальне та освітнє середовище у формі найбільш 

безпечній для життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, надзвичайної 

ситуації або надзвичайного стану. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

впроваджувати або виконувати ці вимоги 

 

Від прийняття проєкту регуляторного акта негативних намірів не 

очікується. 
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Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. 

Тому розрахунки бюджетних витрат, а також інші витрати, пов'язані з 

реалізацією проєкту акта, відсутні. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

 

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі і дасть змогу досягти 

цілей державної політики у сфері фізичної культури і спорту. 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного 

акта 

Основним показником результативності акта є надання гарантій, 

наданих законами України, зокрема на безпечні умови праці, безпечне 

навчально-тренувальне та освітнє середовище у формі найбільш безпечній 

для життя і здоров’я людей в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації 

або надзвичайного стану. 

 

 

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних із дією акта – 0. 

 

2. Кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дія акта,             

1 232 суб’єкта господарювання. 

 

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних 

положень регуляторного акта – 100 %, оскільки повідомлення про 

оприлюднення проєкт акта та аналіз регуляторного впливу акта розміщено в 

підрозділі "Обговорення проєктів  актів" розділу "Нормативно-правові акти" 

офіційного вебсайту Міністерства молоді та спорту України 

(http://www.mms.gov.ua). 

 

4. Розмір коштів і час, що витрачатимуть суб'єкти господарювання, 

пов'язані з виконанням вимог акта: 

1) час, що необхідно буде витратити одному суб’єкту господарювання 

для виконання вимог акта – орієнтовно 1 година на процедуру організації 

виконання вимог регулювання;  

2) кошти, які необхідно буде витратити одному суб'єкту господарювання 

для виконання вимог акта – 115,05грн у перший рік виконання та 115,05грн за 

п'ять років відповідно.  

 

Результативність акта можна оцінити за такими показниками: 

Створення безпечних умов праці, безпечного навчально-тренувального 

та освітнього середовища у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я 

людей в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного 

стану. 

http://www.mms.gov.ua/
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IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Відстеження результативності дії регуляторного актаздійснюватися не 

буде. 

 

 

Міністр молоді та  

спорту України    Вадим ГУТЦАЙТ 
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Додаток 2 

до Аналізу регуляторного впливу 
 

 

ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 

до проєкту наказу Міністерства молоді та спорту України 

"Про затвердження Порядку забезпечення навчально-тренувального 

процесу закладів фізичної культури і спорту в умовах введення воєнного 

стану, надзвичайної ситуації або  надзвичайного стану в Україні" 

 

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 необхідне для здійснення регулювання, 

проведеного розробником у період з 25 липня 2022 року по 24 серпня  

2022 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 зустрічі з 

представниками структурних 

підрозділів з питань фізичної 

культури і спорту обласних, 

Київської міської державних 

адміністрацій 

25 Позитивно оцінюють 

та підтримують 

запропоновані зміни в 

регулюванні. 

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 1232 (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). 
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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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

3 Процедури експлуатації 

обладнання 

(експлуатаційні витрати 

- витратні матеріали) 

Формула: 

оцінка витрат на 

експлуатацію 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

5 Інші процедури 

(уточнити) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

6 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 

4 + 5) 

0,00 

 

Х 0,00 

 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

1232 1232 
(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

вимоги 

регулювання 

кожний рік) 

1232 

 

 

8 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик 

"разом" х  кількість 

суб’єктів малого 

0,00 

 

Х 0,00 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 6 х 

рядок 7) 

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 

0,5 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

пошук наказу в 

мережі 

Інтернет) х 
 76,7 грн 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з 

середньомісячної 

заробітної 

плати)х 

1 наказ 

(кількість 

нормативно-

правових актів, з 

якими необхідно 

ознайомитись) = 

38,35грн 
 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи з 

середньомісячної 

заробітної плати 

= 13499 грн / 22 

дні (кількість 

робочих днів у 1 

місяці) / 8 годин 

(робочий час 

протягом 1 дня) = 

76,7 грн 

0,00 

 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

регулювання 

лише в перший 

рік) 

 

38,35 грн 

 

(витрати на 

пошук 

постанови в 

мережі 

Інтернет у 

перший рік) 

 

10 Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

розроблення та 

впровадження 

внутрішніх для суб’єкта 

1 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

розроблення та 

впровадження 

внутрішніх 

процедур)х 

76,7 грн 

0,00 

 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

76,7 грн 

 

(витрати на 

пошук 

постанови в 

мережі 

Інтернет у 

перший рік) 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

малого підприємництва 

процедур на 

впровадження вимог 

регулювання х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) х 

оціночна кількість 

внутрішніх процедур 

 

 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з 

середньомісячної 

заробітної 

плати)х 

1 (кількість 

процедур) =  

76,7грн 
 

вимоги 

регулювання 

лише в перший 

рік) 

 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

13 Інші процедури 

(уточнити) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

14 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 

+ 12 + 13) 

 

115,05 

 

0,00 

 

115,05 

15 Кількість суб’єктів 

малого підприємництва, 

що повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

1232 1232 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

вимоги 

регулювання 

кожний рік) 

 

1232 

 

16 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик 

“разом” х кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 14 х 

рядок 15) 

114741,6 0,00 114741,6  
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Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання 

здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи 

органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання. 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості 

адміністрування регулювання: 

 

Структурні підрозділи з фізичної культури і спорту районних, 

районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,  

об'єднаних територіальних громад  
 

Процедура 

регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на 

одного типового 

суб’єкта 

господарювання 

малого 

підприємництва - за 

потреби окремо для 

суб’єктів малого та 

мікро-

підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, що 

підпадають під 

дію процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання* 

(за рік), гривень 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері регулювання 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

2. Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

камеральні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

виїзні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання 

одного окремого 

акта про 

порушення вимог 

регулювання 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 
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4. Реалізація 

одного окремого 

рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

5. Оскарження 

одного окремого 

рішення 

суб’єктами 

господарювання 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити):  

відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні 

Разом за рік Х Х Х Х Х 

Сумарно за п’ять 

років 
Х Х Х Х Х 

 

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного 

органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно 

визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного 

підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень. 

 
Порядковий 

номер 

Назва державного органу Витрати на 

адміністрування 

регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні витрати на 

адміністрування 

регулювання за 

п’ять  років, гривень 

- - - - 

 

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 

0,00 0,00 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

0,00 0,00 
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підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого  

регулювання 

0,00 0,00 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

0,00 0,00 

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

0,00 0,00 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання. 

Корегуючих (пом’якшувальних) заходів щодо запропонованого 

регулювання не передбачається. 

 

 

_________________________________ 

 

 


