
Додаток 2 

до Аналізу регуляторного впливу 
 

 

ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 

проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Деякі питання Українського молодіжного фонду»  

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для 

суб’єктів господарювання та визначення переліку процедур, виконання яких 

необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з 29.12.2021 по 

28.01.2022 та з 27.08.2022 по 28.09.2022. 

 
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 Телефонні консультації з 

громадськими 

об’єднаннями, що 

працюють з молоддю 

10 Позитивно оцінюють та 

підтримують 

запропоновані зміни в 

регулюванні. 

Отримано інформацію 

щодо переліку 

процедур, що необхідно 

виконати у зв’язку з 

запровадженням нових 

вимог регулювання: 

ознайомлення – 1 

година, організація їх 

виконання – 7 годин. 
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2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 5860 (одиниць), у тому числі малого підприємництва                          

699 (одиниць) та мікропідприємництва – 5161 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, – 98,5 (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 

• З 1 січня 2022 року набрав чинності Закон України «Про 

Державний бюджет України на 2022 рік». Зазначеним документом 

установлено мінімальну заробітну плату: – у місячному розмірі: з 1 січня –   

6500 грн, з 1 жовтня – 6700 грн; – у погодинному розмірі: з 1 січня – 39,26 грн, з 

1 жовтня – 40,46 грн. 

 
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 

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 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

 

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) 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

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 

5860 0 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

регулювання 

лише в перший 

рік) 

5860 

 

8 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик 

"разом" х  кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 6 х 

рядок 7) 

0,00 

 

Х 0,00 

 

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 

1 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

пошук 

нормативно-

правових актів в 

мережі 

Інтернет та 

ознайомлення з 

ними за 

0,00 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

процедури 

отримання 

первинної 

інформації про 

вимоги 

39,26 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 

(заробітна плата) х 

оціночна кількість форм 

результатами 

консультацій) 

=   

 39,26 грн  

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з мінімальної 

місячної 

заробітної 

плати = 6500 

грн / 22 дні 

(кількість 

робочих днів у 1 

місяці) / 8 годин 

(робочий час 

протягом 1 дня) 

= 39,26 грн 

регулювання 

лише в перший 

рік) 

 

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 

8 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

організацію 

виконання вимог 

регулювання за 

результатами 

консультацій в 

частині 

написання 

молодіжного 

проекту) х  

39,26 грн 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з мінімальної 

місячної 

заробітної 

плати) х 1 

(кількість 

процедур) = 

314,08 грн 

8 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

організацію 

виконання вимог 

регулювання за 

результатами 

консультацій в 

частині 

написання 

молодіжного 

проекту) х  

39,26 грн 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з мінімальної 

місячної 

заробітної 

плати) х 1 

(кількість 

процедур) = 

314,08 грн  

314,08 грн 

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

організацію 

виконання 

вимог 

регулювання 

за 

результатами 

консультацій 

в частині 

написання 

молодіжного 

проекту у 

перший рік) + 

314,08 грн 

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

організацію 

виконання 

вимог 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

внутрішніх для 

суб’єкта малого 

підприємництва 

процедур на 

впровадження 

вимог 

регулювання 

кожний рік) 

регулювання 

за 

результатами 

консультацій 

в частині 

написання 

молодіжного 

проекту у 

наступний 

рік) х  1 

(кількість 

процедур) х 

4 роки = 

1570,40 грн 

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 

0,5 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

заповнення 

звітності з 

реалізації 

молодіжного 

проекту) + 0,5 

год. (час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

передачу 

звітності) х 

39,26 грн 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з мінімальної 

місячної 

заробітної 

плати) х 1 

(оціночна 

кількість 

оригінальних 

0,5 год.  

(час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

заповнення 

звітності) + 0,5 

год. (час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

передачу 

звітності) х 

39,26 грн 

(вартість 1 часу 

роботи виходячи 

з мінімальної 

місячної 

заробітної 

плати) х 1 

(оціночна 

кількість 

оригінальних 

звітів) х 1 

(кількість 

періодів 

39,26 грн 

(витрати на 

здійснення 

суб’єктами 

процедури 

офіційного 

звітування у 

перший рік) + 

39,26 грн 

(витрати на 

здійснення 

суб’єктами 

процедури 

офіційного 

звітування у 

наступний 

рік)  х 1 

(оціночна 

кількість 

оригінальних 

звітів) х 1 

(кількість 

періодів 

звітності за 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

помилок)) х вартість 

часу суб’єкта малого 

підприємництва 

(заробітна плата) х 

оціночна кількість 

оригінальних звітів х 

кількість періодів 

звітності за рік 

звітів) х 1 

(кількість 

періодів 

звітності за рік) 

= 39,26 грн 

звітності за рік) 

= 39,26 грн 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

здійснювати 

процедури 

офіційного 

звітування 

кожний рік) 

рік) х 4 роки = 

196,30 грн 

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) 

392,60 грн 353,34 грн 1805,96 грн 

15 Кількість суб’єктів 

малого підприємництва, 

що повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

5860 5860 

(припущено, що 

суб’єкт повинен 

виконувати 

процедури 

отримання 

вимоги 

регулювання 

кожний рік) 

5860 

 

16 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик 

2300636,00 грн 2070572,40 грн 10582925,60 

грн 
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Порядковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати за  

п’ять років 

“разом” х кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 14 х 

рядок 15) 

 

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: 

 
(назва державного органу) 

 

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 
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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 

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 

(або нового структурного 

підрозділу діючого органу) 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання за рік, 

гривень 

Сумарні витрати на 

адміністрування 

регулювання за 

п’ять  років, гривень 

1 Державна установа 

«Український молодіжний 

фонд» 

5 000 000 25 000 0000 
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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 

0,00 0,00 

2 Оцінка вартості процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва, що 

необхідно виконати у 

зв’язку з запровадженням 

нових вимог регулювання 

2 300 636,00 
10 582 925,60 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого  

регулювання 

2 300 636,00 10 582 925,60 

4 Бюджетні витрати  на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

  

5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

2 300 636,00 10 582 925,60 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання. 

Корегуючих (пом’якшувальних) заходів щодо запропонованого 

регулювання не передбачається. 

 

________________________________ 

 


