
Додаток 2 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест) до Альтернативи 2 

1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо 

оцінки впливу регулювання. 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання 

яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 

05.02.2021 по 12.02.2021. 

Порядковий 

номер 

Вид 

консультацій 

Кількість 

учасників 

консультацій 

Основні результати 

консультацій 

1 Телефонні 

консультації із 

суб’єктами 

господарювання  

5 Отримано інформацію 

щодо переліку процедур, 

які необхідно виконати 

суб’єкту 

господарювання у 

зв’язку із 

запровадженням нових 

вимог регулювання: 

ознайомитися з новими 

вимогами регулювання – 

1 год. 

організувати виконання 

вимог регулювання – 40 

год. 

забезпечити виконання 

вимог регулювання 

(проведення 

лабораторних 

досліджень 

(випробувань) харчових 

продуктів – 1335 грн. 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва. 

кількість суб'єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється 

регулювання – 10100; 

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 88,3 %. 

 3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання. 

У розрахунку вартості 1 часу роботи використано вартість 1 часу роботи, 

яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік», з 1 січня 2019 року становить – 36,11 гривні. Джерело отримання 



інформації: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text.  

Джерело отримання інформації про кількість суб’єктів господарювання: 

Державна служба статистики України. 

Джерело отримання інформації про вартість лабораторних досліджень 

(випробувань) харчових продуктів – сайти ДП “Житомирстандартметрологія” 

http://zhsm.com.ua/, Українського науково-методичного центру оцінки 

відповідності та випробування харчових продуктів, виробів, що контактують з 

харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та 

продукції побутової хімії http://ukrprodtest.kiev.ua/ru/vyprobuvannia-

produktsii/566-nashi-kontakty. 

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за 

результатами пошуку Закону України на сайті Верховної ради України 

(zakon.rada.gov.ua). 

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання 

зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених 

консультацій (наведено у таблиці розділу 1). 

№ 

з/п 

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 (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

-- -- -- 

4. Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

-- -- -- 

5. Інші процедури: -- -- -- 

6. Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

-- -- -- 

7. Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць. 

-- -- -- 

http://zhsm.com.ua/
http://ukrprodtest.kiev.ua/ru/vyprobuvannia-produktsii/566-nashi-kontakty
http://ukrprodtest.kiev.ua/ru/vyprobuvannia-produktsii/566-nashi-kontakty


8. Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик «разом» 

Х кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулю-вання 

(рядок 6 Х рядок 7) 

-- -- -- 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання 

9. Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

Формула: 

витрати часу на отримання 

інформації про регулювання Х 

вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(заробітна плата) Х оціночна 

кількість форм 

1 год. (час, 

який 

витрачається 

с/г на пошук 

нормативно-

правового акту 

в мережі 

Інтернет та 

ознайомлення 

з ним; за 

результатами 

консультацій) 

Х 36,11 грн. =  

36,11 грн. 

0,00 грн 

(припущено, 

що суб’єкт 

повинен 

виконувати 

вимоги 

регулювання 

лише в 

перший рік; 

за 

результатами 

консультацій

) 

36,11 грн.  

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  

40 год. (час, 

який 

витрачається 

с/г на 

організацію 

виконання 

вимог 

регулювання; 

за 

результатами 

консультацій) 

Х 36,11 грн. = 

1444 грн. 
 

0,00 грн 1444 грн. 

 

11. Процедури офіційного 

звітування 

0,00 грн. 0,00 грн. 0,00 грн. 

12. Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок  

0,00 грн. 0,00 грн. 0,00 грн. 

13. Інші процедури: 

Проведення лабораторних 

1335 грн. 

(вартість 

0,00 грн. 

(припущено, 

1335 грн. 



досліджень (випробувань) 

харчових продуктів 

випробування 

одного 

харчового 

продукту з 

визначення 

вмісту 

трансжирних 

кислот) 

що суб’єкт 

повинен 

виконувати 

вимоги 

регулювання 

лише в 

перший рік) 

14. Разом, гривень 2815 грн. Х 2815 грн. 

15. Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

10100 Х 10100 

16. Сумарно, гривень 28 431 500 

грн. 

Х 28 431 500 

грн. 

Розрахунок бюджетних витрат не здійснювався, оскільки реалізація 

регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів 

на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами 

місцевого самоврядування. 

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 

- - 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

28 431 500 грн. 28 431 500 грн. 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на 

виконання запланованого 

регулювання 

28 431 500 грн. 28 431 500 грн. 

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування 

регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 

- - 



5 Сумарні витрати на 

виконання запланованого 

регулювання 

28 431 500 грн. 28 431 500 грн. 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

Розроблення корегуючих та пом’якшувальних заходів не передбачається. 


