Додаток 4
До Методики

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
(до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства
України, яким затверджуються зміни до наказу Міністерства аграрної
політики України від 11 серпня 2005 року № 374)
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 серпня 2018 року до 1 серпня 2019 року.

№ з/п

1

Вид консультації
(публічні консультації
прямі (круглі столи,
наради, робочі зустрічі
тощо), інтернетКількість учасників
консультації прямі
консультацій, осіб
(інтернет-форуми,
соціальні мережі тощо),
запити (до підприємців,
експертів, науковців
тощо)
Проведено низку нарад, Мінагрополітики,
консультацій
та Держпродспоживслужба,
зустрічей з суб’єктами суб’єктами зернового ринку
зернового ринку

Основні результати
консультацій (опис)

В цілому регулювання
сприймається.
За
результатами
консультацій, у разі
необхідності,
проект
наказу
буде
доопрацьовано
з
урахуванням пропозицій
суб’єктів
зернового
ринку.

2. Вимірювання
впливу
регулювання
на
суб'єктів
малого
підприємництва (мікро- та малі).
Основним видом діяльності для переважної більшості суб’єктів
зберігання зерна є «Сільське господарство» (код 01 КВЕД 2010). Показник
для категоризації суб’єктів зберігання використаний по наявних обсягах
зберігання зерна на зернових складах.
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За оперативними даними Державного підприємства «Держреєстри
України» станом на 1 серпня 2019 року налічується 579 суб’єктів малого
бізнесу, які зберігають зерно на зернових складах.
Вищенаведена інформація свідчить, що питома вага суб’єктів малого
бізнесу до загальної кількості суб’єктів господарювання (5016 суб’єктів, що
здійснюють зберігання зерна), на яких поширюється регулювання, становить
11,5%.
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
Дане регулювання спрямоване на спрощення умов для діяльності
суб’єктів господарювання в сфері зберігання зерна та не передбачає введення
додаткових умов, що несуть за собою які-небудь витрати.
№
з/п

Найменування оцінки

У перший рік
Періодичні
(стартовий рік (за наступний
впровадження
рік)
регулювання)

Витрати за
п’ять років

3.1.Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
3.1.1 Придбання необхідного
(витрати
(витрати
(витрати відсутні)
обладнання (пристроїв,
відсутні)
відсутні)
машин, механізмів)
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Вартість обладнання, грн
Разом, гривень
Кількість суб’єктів
господарювання, що
повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць.

Х
Х
289

Х
Х
289

Х
Х
289

3.1.5 Сумарно, гривень
Х
Х
Х
3.2 Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва
щодо виконання регулювання та звітування
Процедури
отримання
0,5 год. (час,
0,5 год. (час,
50,26 грн. (витрати
3.2.1
первинної інформації
який
який
на пошук інформації
про вимоги регулювання витрачається
витрачається
наступні
Формула:
суб’єктами до
суб’єктами до
маркетингові роки
витрати часу на
доступу до
доступу до
залишається без
отримання доступу до
інформації х
інформації х
змін) х 5 років
інформації х кількість
25,13 грн.
25,13 грн.
= 251,30 грн.
нормативно-правових
(вартість 1 часу (вартість 1 часу
актів з якими необхідно роботи
роботи
знайомитися х кількість виходячи з
виходячи з
партій зерна, що
середньомісячн середньомісячн
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знаходиться на
зберіганні

3.2.2 Процедури організації

виконання вимог
регулювання
Формула:
витрати часу на
розроблення та
впровадження
внутрішніх для суб’єкта
малого підприємництва
процедур на
впровадження вимог
регулювання (видачу
наказів, укладання
договорів) х вартість
часу суб’єкта малого
підприємництва
(заробітна плата
тимчасового працівника
для виконання
процедури) х оціночна
кількість внутрішніх
процедур

ої заробітної
плати)1 х 1
наказ (кількість
нормативноправових актів,
з якими
необхідно
ознайомитись)
= 12,57 грн. х 4
партій зерна,
що зберігається
на зерновому
складі (середня
кількість
партій) = 50,26
грн
12 год. (час,
який
витрачається
суб’єктами на
розроблення та
впровадження
внутрішніх
процедур
(оціночно, за
результатами
консультацій) х
25,13 грн.
(вартість 1 часу
роботи
виходячи з
погодинної
мінімальної
заробітної
плати)4 х 2
(кількість
процедур) =
603,12 грн.

ої заробітної
плати)2 х 1
наказ (кількість
нормативноправових актів,
з якими
необхідно
ознайомитись)
= 12,57 грн. х 4
партій зерна,
що зберігається
на зерновому
складі (середня
кількість
партій) = 50,26
грн
12 год. (час,
який
витрачається
суб’єктами на
розроблення та
впровадження
внутрішніх
процедур
(оціночно, за
результатами
консультацій) х
25,13 грн.
(вартість 1 часу
роботи
виходячи з
погодинної
мінімальної
заробітної
плати)4 х 2
(кількість
процедур) =
603,12 грн.

579

579

12 год. (час, який
витрачається
суб’єктами на
розроблення та
впровадження
внутрішніх
процедур (оціночно,
за результатами
консультацій) х
25,13 грн. (вартість 1
часу роботи
виходячи з
середньомісячної
заробітної плати) х 2
(кількість процедур)
= 603,12 грн.
(витрати на
Процедури
організації
виконання вимог
регулювання у
наступні
маркетингові роки
залишається без
змін) х 5 років =
603,12 х 5 = 3015,60
грн.

3.2.3 Кількість суб’єктів

господарювання, що
повинні виконати
вимоги регулювання,
одиниць.

579

4

3.2.4 Сумарно: (п. 3.2.1 +

378 307,02

378 307,028

1 891 535,1

п. 3.2.2) х кількість
суб’єктів малого
підприємництва),
гривень

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимого регулювання
Таблиця 4.1

4.1.1

4.1.2

Перший рік
регулювання
(стартовий)

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого
підприємництва на виконання
регулювання, грн
Оцінка вартості адміністративних
процедур для суб’єктів малого
підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування, грн

За 5 років

Х

Х

378 307,02

1 891 535,1

__________________________

У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір
заробітної плати за 2019 рік (25,13 грн.). Джерело
https://www.budgetnyk.com.ua/article/312-mnmalna-zarplata - 2019
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У розрахунку вартості 1 години роботи використано розмір
заробітної плати за 2019 рік (25,13 грн.). Джерело
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погодинної мінімальної
отримання інформації:
погодинної мінімальної
отримання інформації:

