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 "____"_____ 20__ р. по "____"_____ 20__ р.

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)

2.
Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого
підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання становить 4852 одиниць, у тому числі малого підприємництва
2086 одиниць та мікропідприємства 2475 (одиниць),
сукупна питома вага суб’єктів малого та мікропідприємництва у загальній
кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 94 %
(відсотків), (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів
господарювання").
У разі відсутності випадків (інцидентів), пов’язаних з харчовими
продуктами та/або кормами суб’єкти господарювання не несуть жодних витрат.
У разі виникнення випадків (інцидентів), пов’язаних з харчовими
продуктами та/або кормами вартість виконання вимог регулювань та кількість
суб’єктів господарювання на яких буде розповсюджуватися регулювання
передбачене такою постановою буде залежати від кількості таких випадків та їх
характеру.
3.
Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
вимог регулювання
Умови проведення розрахунків:
Розрахунки витрат здійснено на прикладі випадку виявлення
хлорамфеніколу у свинині під час здійснення Плану державного моніторингу
залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і
необроблених харчових продуктах тваринного походження.
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У перший рік
Періодичні
№
(стартовий рік
Витрати за
Найменування оцінки
(за наступний
з/п
впровадження
п’ять років
рік)
регулювання)
Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного
обладнання (пристроїв, машин,
Х
Х
Х
механізмів)
2
Процедури повірки та/або
постановки на відповідний облік
у визначеному органі державної
Х
Х
Х
влади чи місцевого
самоврядування
3
Процедури експлуатації
обладнання (експлуатаційні
Х
Х
Х
витрати - витратні матеріали), у
т.ч:
4
Процедури обслуговування
обладнання (технічне
Х
Х
Х
обслуговування), у т.ч:
5
Інші процедури (уточнити)
Х
Х
Х
6
Разом, гривень
Формула:
Х
Х
Х
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7
Кількість суб’єктів
господарювання, що повинні
Х
Х
Х
виконати вимоги регулювання,
одиниць
8
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х
кількість суб’єктів малого
Х
Х
Х
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
152 грн
Х
Х
інформації про вимоги
(1 день – 8
регулювання – 2 години
роб. годин,
Формула:
заробітна
витрати часу на отримання
плата на
інформації про регулювання,
місяць – 12131
отримання необхідних форм та
грн, 20 робочі
заявок Х вартість часу суб’єкта
днів, 76
малого підприємництва
грн/год)*
(заробітна плата) Х оціночна
кількість форм
10
Процедури організації виконання
вимог регулювання
2 736 грн
Х
Х
Формула:
витрати часу на розроблення та
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

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
Ідентифікація та встановлення
простежуваності свинини, що
потребує вилучення – 2 години/
2 співробітника

Визначення обсягів харчових
продуктів, що потребують
відкликання – 2 години/
2 співробітника

Повідомлення контрагентів про
вилучення з обігу визначених
харчових продуктів – 4 години/
2 співробітника

Повідомлення громадськості про
вилучення з обігу визначених
харчових продуктів – 2 години/
1 співробітник

Направлення на утилізація або
знищення вилучених з обігу
харчових продуктів – 8 годин/
2 співробітника

304 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*
304 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*
608 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*
304 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*
1 216 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

4
11

12

13
14

15

16

Процедури офіційного звітування
– (надання інформації про
відкликання та/або вилучення
харчового продукту
компетентному органу)

Процедури щодо забезпечення
процесу перевірок – 8 години
(Проведення інспектування
оператора ринку з боку
компетентного органу)
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
Інші процедури (уточнити)
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 +
13)
Кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х
кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок 15)

1 216 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*

X

X

1 216 грн
(1 день – 8
роб. годин,
заробітна
плата на
місяць – 12131
грн, 20 робочі
днів, 76
грн/год)*

X

X

Х

Х

Х

5 320 грн

Х

Х

3***

Х

Х

15 960 грн 00
коп.

Х

Х

Примітка:
* Інформація щодо вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)
наведена за результатами даних оприлюднених на веб-сайті www.work.ua "Статистика
зарплат в Україні станом на 13.03.2018" у сфері діяльності "Сільське господарство,
агробізнес".
** Під час обрахунку не враховувалася вартість харчового продукту (свинини), що
підлягав вилученню. Такі розрахунки можуть бути проведені лише у випадку встановлення
простежуваності щодо даного продукту.
*** Кількість суб’єктів господарювання на яких розповсюджується регулювання
обраховано за результатами проведення Держпродспоживслужбою Плану державного
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і
необроблених харчових продуктах тваринного походження у 2017 році. Так, з 7939. зразків
виявлено, що 6 зразків харчових продуктів не відповідало вимогам безпечності щодо вмісту
залишків небезпечних речовин що становило 0,076%. Варто зазначити, що за умовами
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проведення відповідного моніторингу від 1 суб’єкта господарювання може відбиратися
лише 1 зразок.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання
здійснюється для кожного відповідного органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості
адміністрування
регулювання:
для
обласного
контактного
пункту
територіального органу Держпродспоживслужби.
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)
1. Облік суб’єкта
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання
1.1 Повідомлення про
випадок (інцидент),
пов’язаний з
харчовими продуктами
та/або кормами)

1.2 Збір та надання
усієї необхідної
інформації для
прийняття рішення про
відкликання та/або
вилучення харчових
продуктів та/або
кормів
2. Поточний контроль
за суб’єктом
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання, у тому
числі:

Вартість
часу
Оцінка
Оцінка
співробітни
Витрати на
кількості
кількості
ка органу
адмініструва
Планові
процедур за суб’єктів, що
державної
ння
витрати часу
рік, що
підпадають
влади
регулювання
на процедуру
припадають
під дію
відповідної
* (за рік),
на одного процедури
категорії
гривень
суб’єкта регулювання
(заробітна
плата)
5 годин

235 грн 00
коп

1

3

705 грн 00
коп

1

3

141 грн 00
коп

1

3

564 грн 00
коп

1

3

1 128 грн
00 коп

47 грн 00
коп

1 година

(1 день – 8
годин,
заробітна
плата на
місяць – 7500
грн, 20 робочі
дні – 375 грн
/день, 47
грн/год)

188 грн 00
коп

4 години

(1 день – 8
годин,
заробітна
плата на
місяць – 7500
грн, 20 робочі
дні – 375 грн
/день, 47
грн/год)

376 грн 00
коп
8 годин

(1 день – 8
годин,
заробітна
плата на
місяць – 7500
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грн, 20 робочі
дні – 375 грн
/день, 47
грн/год)

камеральні
виїзні – проведення
інспектування
оператора ринку з
боку компетентного
органу (у т.ч. відбір
зразків для
відповідних
лабораторних
діосліджень)
3. Підготовка,
затвердження та
опрацювання одного
окремого акта про
порушення вимог
регулювання 4. Реалізація одного
окремого рішення
щодо порушення
вимог регулювання –
моніторинг
виконання заходів
відкликання та/або
вилучення харчових
продуктів та
або/кормів
5. Оскарження одного
окремого рішення
суб’єктами
господарювання
6. Підготовка звітності
за результатами
регулювання
7. Інші адміністративні
процедури (уточнити):
Разом за рік
Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

Х

1

3

141 грн
00 коп

Х

Х

Х

1

3

47 грн.

8 годин

Х

(1 день – 8
годин,
заробітна
плата на
місяць – 7500
грн, 20 робочі
дні – 375 грн
/день, 47
грн/год)

Х

47 грн.

8 годин

(1 день – 8
годин,
заробітна
плата на
місяць – 7500
грн, 20 робочі
дні – 375 грн
/день, 47
грн/год)

141 грн
00 коп

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

3

1

3

29 годин
145

658 грн 00
коп
3 290 грн 00
коп

1 974 грн 00
коп
9 870 грн 00
коп

Примітка:
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними
органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну
плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію
процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.
** Кількість суб’єктів господарювання на яких розповсюджується регулювання
обраховано за результатами проведення Держпродспоживслужбою Плану державного
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і
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необроблених харчових продуктах тваринного походження у 2017 році. Так, з 7939 зразків
виявлено, що 6 зразків харчових продуктів не відповідало вимогам безпечності щодо вмісту
залишків небезпечних речовин що становило 0,076%. Варто зазначити, що за умовами
проведення відповідного моніторингу від 1 суб’єкта господарювання може відбиратися
лише 1 зразок.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
№
з/п
1

2

3

4

5

Показник
Оцінка "прямих" витрат
суб’єктів
малого
підприємництва
на
виконання регулювання
Оцінка
вартості
адміністративних процедур
для
суб’єктів
малого
підприємництва
щодо
виконання регулювання та
звітування
Сумарні витрати малого
підприємництва
на
виконання запланованого
регулювання
Бюджетні
витрати
на
адміністрування
регулювання
суб’єктів
малого підприємництва
Сумарні
витрати
на
виконання
запланованого
регулювання

Перший рік регулювання
(стартовий)

За п’ять років

Х

Х

5 320 грн 00 коп

26 600 грн 00 коп

15 960 грн 00 коп

79 800 грн 00 коп

658 грн 00 коп

9 870 грн 00 коп

21 938 грн 00 коп

116 270 грн 00 коп

5.
Розроблення коригуючих (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 не
відмічали відмінностей у питомій вартості адміністративного навантаження
між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва. У зв’язку із
цим, компенсаторні механізми не розроблялися.

