
 

 

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 “ 01” березня 2017 р. по “20” травня 2017 р. 

 

Поряд

ковий 

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 

консульт

ацій, осіб 

 

Основні результати 

консультацій (опис) 

 

1 Нарада з представниками 

Проектного офісу реформ 

(волонтерський) 

6 Опрацювання завдань 

щодо розробки 

нормативного документу 

стосовно використання 

системи ProZorro під час 

закупівлі квартир для 

військовослужбовців 

2 Робоча зустріч з 

представниками Проектного 

офісу реформ (волонтерський) 

4 Обговорення проекту 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про 

проведення експерименту 

під час придбання житла 

для військовослужбовців 

Збройних Сил України” 

та проекту наказу 

Міністерства оборони 

України з цього питання 

3 Консультації з представниками 

Проектного офісу реформ 

(волонтерський)  

3 Уточнення положень 

проекту наказу 

Міністерства оборони 

України “Про 

затвердження Порядку 

проведення експерименту 

під час придбання житла 
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для військовослужбовців 

Збройних Сил України”  

згідно в розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України від 24 червня 

2016 року № 452-р. 

 

 2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі): 

 

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 140 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 62 

(одиниць) та мікропідприємництва 16 (одиниць); 

 

 питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 55 (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 

 

Поряд

ковий 

номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

 

Періодичн

і (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) 

 

− − − 

2 Процедури повірки 

та/або постановки на 

відповідний облік у 

визначеному органі 

державної влади чи 

місцевого 

самоврядування 

 

− − − 

3 Процедури експлуатації 

обладнання 

− − − 
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(експлуатаційні витрати 

- витратні матеріали) 

4 Процедури 

обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

 

− − − 

5 Інші процедури: 

реєстрація на 

електронному 

майданчику при участі 

у конкурсі з закупівлі 

квартир 

510 510 510 

6 Разом, гривень 

 

510 510 510 

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

 

78 78 390 

8 Сумарно, гривень  

 

39780 39780 198900 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 

 

9 Процедури отримання 

первинної інформації 

про вимоги 

регулювання 

− − − 

10 Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

− − − 

11 Процедури офіційного 

звітування 

− − − 

12 Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок  

− − − 

13 Інші процедури 

(уточнити) 

− − − 

14 Разом, гривень − − − 

15 Кількість суб’єктів 

малого 

підприємництва, що 

− − − 
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повинні виконати  

вимоги регулювання, 

одиниць 

16 Сумарно, гривень − − − 

 

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: 

Міністерство оборони України  

 

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 

процеду

ру 

Вартість 

часу 

співробі

тника 

органу 

державн

ої влади 

відповід

ної 

категорії 

(заробіт

на 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур 

за рік, що 

припадаю

ть на 

одного 

суб’єкта 

 

Оцінка 

кількос

ті  

суб’єкт

ів, що 

підпада

ють під 

дію 

процед

ури 

регулю

вання 

Витрати 

на 

адмініст

рування 

регулюв

ання* 

(за рік), 

гривень 

 

1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

Не 

передба

чено 

    

2. Поточний контроль 

за суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі:  

камеральні  

виїзні 

Не 

передба

чено 

    

3. Підготовка, 

затвердження та 

Не 

передба
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опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

чено 

4. Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання 

Не 

передба

чено 

    

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

Не 

передба

чено 

    

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

Не 

передба

чено 

    

7. Інші 

адміністративні 

процедури (уточнити):  

 

 Разом за рік 

 

Сумарно за п’ять 

років 

Не 

передба

чено 

 

 

 

    

 

 

Державне регулювання не передбачає утворення нового  

державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу). 

 

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

виникають на виконання вимог регулювання 

 

 

Поряд

ковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За 

п’ять 

років 

 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання 

39780 198900 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур 

для суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

− − 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого  регулювання 

39780 198900 
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4 Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

− − 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

39780 198900 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

 

 На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання 

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

метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між 

суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються 

такі компенсаторні механізми: 

пониження до 30% ставки реєстрації на електронному майданчику при участі 

у конкурсі з закупівлі квартир. 

  На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого 

підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого 

підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього 

додатка. 

Показник Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого  

регулювання за перший 

рік, гривень 

Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання 

запланованого  

регулювання  

за п’ять років, гривень 

 

Заплановане 

регулювання 

39780 198900 

За умов застосування 

компенсаторних 

механізмів для малого 

підприємництва 

27846 139230 

Сумарно: зміна вартості 

регулювання малого 

підприємництва 

 

11934 59670 

 

Зазначені розрахунки зроблено на умовах проведення експерименту 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 

року № 452-р “Про проведення експерименту під час придбання житла для 

військовослужбовців Збройних Сил України”.  
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В разі позитивного висновку за підсумками експерименту буде 

розроблено відповідне постійно-діюче положення щодо придбання квартир з 

використанням електронної системи закупівель і проведені уточнюючі 

розрахунки витрат малого підприємництва. 

 

Директор Департаменту державних закупівель 

та постачання матеріальних ресурсів  

Міністерства оборони України 

полковник                                                                                         В.В.ГУЛЄВИЧ 


	Директор Департаменту державних закупівель



