
Додаток
до аналізу регуляторного впливу 
до проекту рішення Первомайської 
міської ради Харківської області 
«Про встановлення ставок та пільг із 
сплати земельного податку на 
території Первомайської міської 
територіальної громади»

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 та мікро - підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання 
яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 2 робочі наради:

П оря дк ов и й
н ом ер

В и д  к он сул ьтац ії (п у б л іч н і консультац ії 
прям і (круглі стол и , наради , р о б о ч і 

зустр іч і то щ о ), ін тер н ет-к он сул ь тац ії 
прям і (ін т ер н ет-ф о р у м и , соц іальн і 

м ер еж і тощ о), запити (д о  п ідприєм ців , 
експертів , науковців  тощ о)

К ількість
учасн и к ів

консул ьтац ії,
о с іб

О сн о в н і р езул ьтати  
к онсул ьтац ій  (о п и с)

1 Наради за участю представників 
юридичного відділу, Г оловного 
управління ДПС у Харківській 
області, відділу архітектури, 
будівництва та земельних 
відносин, фізичних осіб- 
підприємців.

5 Обговорено та 
запропоновано 
залишити розміри 
земельного податку на 
2022 рік на рівні діючих 
ставок.

2 Вид консультацій: 
телефонному та усному режимі, 
інтернет-консультації

8 Отримана інформація 
про земельний податок 
на 2020-2021 рік, 
обговорено та 
запропоновано 
залишити розміри 
ставок на 2022 рік на 
рівні діючих ставок.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 
(мікро - та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 
233 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).



3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 
регулювання

Порядко
вий

номер

Найменування оцінки У перший рік 
(стартовий рік 
провадження 
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)
0 0 0

2 Процедури повірки та/або постановки на 
відповідний облік у визначеному органі 
державної влади чи місцевого 
самоврядування

0 0 0

3 Процедури експлуатації обладнання 
(експлуатаційні витрати - витратні 
матеріали)

0 0 0

4 Процедури обслуговування обладнання 
(технічне обслуговування)

0 0 0

5 Інші процедури
(сплата податків та зборів), гривень

21888,41 “ ”

6 Разом, гривень Формула: 
(сума рядків 1+ 2  + 3 + 4 + 5)

21888,41 0 0

7 Кількість суб'єктів господарювання, що 
повинні виконати вимоги регулювання, 
одиниць

233

8 Сумарно, гривень Формула: 
відповідний стовпчик "разом" X кількість 
суб' єктів малого підприємництва, що 
повинні виконати вимоги регулювання 
(рядок 6 X рядок 7)

5100000,00 0 0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва 
щодо виконання регулювання та звітування 

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні -  

1994 годин (норми тривалості робочого часу на 2021 рік. Лист Мінсоцполітики від
12.08.2020 р. № 3501-06/219 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 
2021рік»).

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році 
становить 6500 грн. та у погодинному розмірі 39,12 грн. (ст.8 Закону України від
31.01.2021 р. № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9 Процедури отримання первинної інформації 
про вимоги регулювання

30 хвилин 
*39,12 грн= 

19,56
0 0

10 Процедури організації виконання вимог 
регулювання: Внесення змін до внутрішніх 
процедур обліку та звітності

30 хвилин 
*39,12 грн= 

19,56
0 0

11 Процедури офіційного звітування 30 хвилин 
*39,12 грн= 0 0



19,56
12 Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок
0 0 0

13 Інші процедури X X X
не передбачено ч 0 X 0

14 Разом, гривень 58,68 X 0

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, 
що повинні виконати вимоги регулювання, 
одиниць

233

16 Сумарно, гривень 13672,44 X 0

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 
не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. 
Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки 
місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші 
адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають 
на виконання вимог регулювання___________ ___________________ _________________
№ Показник Перший рік 

регулювання 
(стартовий), 

гривень

За п’ять років, 
гривень

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого 
підприємництва на виконання 
регулювання

5100000,00 0

2 Оцінка вартості адміністративних 
процедур для суб’єктів малого 
підприємництва щодо виконання 
регулювання та звітування

13672,44 0

3 Сумарні витрати малого підприємництва 
на виконання запланованого регулювання

5113672,44 0

4 Бюджетні витрати на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

0 0

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання

5113672,44 0

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва
щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що наданні фінансовим управлінням 
Первомайської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів 
малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не 
потрібно.



Процедура, що потребує корегування Корегуючий механізм
X X

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 5113672,44

За умов застосування 
компенсаторних механізмів 
для малого підприємництва

0 0

Сумарно: зміна вартості 
регулювання малого 

підприємництва

0 0

V

Міський голова Микола БАКШЕЄВ


