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Обласна державна адміністрація

Аналіз регуляторного впливу до
проекту розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
„Про проведення щорічного обласного екологічного конкурсу
„Україна в стилі ЕКО“
1. Визначення та аналіз проблеми
Указом Президента України від 13.10.2015 № 580 „Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки“
передбачено, що національно-патріотичне виховання дітей та молоді
в Україні має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави
та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості,
яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними
знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал
в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова
до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності
та територіальної цілісності України.
Відповідно до Указу Президента України від 13.10.2015 № 580
„Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016-2020 роки“ однією із сфер, що має охоплювати національнопатріотичне виховання, є охорона довкілля.
На виконання Указу Президента України від 13.10.2015 № 580
„Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016-2020 роки“, рішення Черкаської обласної ради від 07.10.2016
№ 9-3/VII „Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області
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на 2016-2020 роки“ Черкаською обласною радою затверджено програму
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області
на 2017-2020 роки.
Проект розпорядження „Про проведення щорічного обласного
екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“ розроблено в рамках реалізації
програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської
області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 03 лютого 2017 року №12-2/VII.
Так пунктом 4.3 заходів програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Черкаської області на 201-2020 роки, затвердженої
рішенням обласної ради від 03 лютого 2017 року №12-2/VII, передбачено
започаткування щорічного екологічного конкурсу „Україна в стилі ЕКО“.
На даний час на обласному рівні відсутній механізм реалізації
програми заходів, що передбачає формування національно-патріотичного
вихованнядітей та молоді області у сфері охорони довкілля.
Відсутність
механізму
формування
національно-патріотичного
вихованнядітей та молоді областіу сфері охорони довкілля не дозволить
виконати рішення обласної ради від 03 лютого 2017 року 12-2/VII
„Про програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Черкаської області на 2017-2020 роки“.
Державне регулювання пропонується здійснити шляхом запровадження
цього регуляторного акта, яким передбачається затвердження Положення
про
порядок
проведення
щорічного
обласного
екологічного
конкурсу„Україна в стилі ЕКО“.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: Основні
групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання, у тому
числі
суб’єкти малого підприємництва
(учасники конкурсного відбору)

Так
+
+
+

Ні

Проблема, яку пропонується врегулювати, є важливою і не може бути
вирішена за допомогою ринкових механізмів чи діючих регуляторних актів.
2. Цілі державного регулювання
Положенням
передбачається
відбір
проектів,
направлених
на підвищення рівня екологічної культури, сприяння національнопатріотичному вихованню дітей та молоді області, що передбачають

проведення: природоохоронних акцій, фестивалів, конкурсів, семінарів,
конференцій, виставок, видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики або інших заходів із пропаганди охорони навколишнього
природного середовища, в дусі національно-патріотичного виховання дітей
та молоді області.
Ціллю державного регулювання є виконання вимог Указу Президента
України від 13.10.2015 № 580 „Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки“ та рішення Черкаської
обласної ради від 03 лютого 2017 року №12- 2/VII „Про програму
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області
на 2017-2020 роки“ з метою формування національно-патріотичного
виховання дітей та молоді області у сфері охорони довкілля.
Прийняття акта сприятиме досягненню цілей державної політики щодо
національно-патріотичного виховання дітей та молоді області у сфері
охорони довкілля.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
встановлених цілей
В якості альтернативи
пропонується два способи:
Вид альтернативи
Альтернатива 1

Альтернатива 2

для

досягнення

встановлених

цілей

Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без
змін.
Спосіб
є
неприйнятним,
оскільки
питання
національно-патріотичного виховання дітей та молоді
області у сфері охорони довкілля залишиться
неврегульованим, а механізм реалізації рішення
обласної ради від 03 лютого 2017 року №12-2/VII
„Про програму національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки“
в частині запровадження екологічного конкурсу
залишиться відсутнім
Прийняття проекту регуляторного акта.
Надасть можливість запровадити єдиний механізм
підготовки, оголошення та проведення щорічного
обласного екологічного конкурсу „Україна в стилі
ЕКО“

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2

Вигоди

Витрати

Відсутні
Відсутні
Виконання
рішення 150472 грн. 50 коп./1 рік
обласної ради від 03
лютого 2017 року № 122/VII
„Про
програму
національнопатріотичного виховання
дітей
та
молоді
Черкаської області на
2017-2020 роки“

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид
альтернативи
Альтернатива 1
Альтернатива 2

Вигоди

Витрати

Відсутні
Відсутні
Прийняття регуляторного Відсутні
акта втілить можливість
національнопатріотичного виховання
дітей та молоді області у
сфері охорони довкілля,
відповідно до Програми
національнопатріотичного виховання
дітей
та
молоді
Черкаської області на
2017
–
2020
роки,
затвердженої
рішенням
обласної ради від 03
лютого 2017 року № 122/VII

Оцінка впливу на інтереси суб’єктів господарювання
Показник
Кількість
суб’єктів
господарювання,

Великі
0

Середні
11

Малі
18

Мікро
0

Разом
29

що підпадають
під
дію
регулювання,
одиниць
Питома
вага
0
38
62
0
100
групи
у
загальній
кількості,
відсотків
Регуляторний акт впливає на сферу діяльності суб’єктів господарювання, що
візьмуть участь у конкурсі.
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні
Відсутні
Альтернатива 2
Прийняття проекту акта Розрахунок витрат для
врегулює
механізм великого та середнього
відбору
проектів, підприємництва
спрямованих
на проведено
згідно
з
проведення
Додатком
2
до
природоохоронних
Методики проведення
акцій,
фестивалів, аналізу
впливу
конкурсів,
семінарів, регуляторного акту.
конференцій, виставок,
видання поліграфічної
продукції з екологічної
тематики або інших
заходів із пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища,
в дусі національнопатріотичного
виховання
дітей
та
молоді області.
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Порядковий
Витрати
За перший рік
За п’ять
номер
років (термін
дії акта
становить 2
(два) роки)
1
Витрати
на
придбання
основних фондів, обладнання

та
приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо,
гривень
2

Податки та збори (зміна
розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у
сплаті податків/зборів),
гривень

3

Витрати, пов’язані із
веденням обліку,
підготовкою та поданням
звітності державним
органам, гривень

4

-

-

Витрати, пов’язані з
адмініструванням заходів
державного нагляду
(контролю) (перевірок,
штрафних санкцій,
виконання рішень/ приписів
тощо), гривень
Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків,
проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз, сертифікації,
атестації тощо) та інших
послуг (проведення
наукових, інших експертиз,
страхування тощо), гривень

94,6

189,2

-

-

6

Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські
товари тощо), гривень

21

42

7

Витрати, пов’язані із наймом

-

-

5

додаткового персоналу,
гривень
8

Інше (уточнити), гривень

Витрати
на
доставку
(відправку)
документів для
участі у конкурсі
становлять
17,50 грн.
Відправка листа
вагою до 250
грам
простою
кореспонденцією
становить
12
грн.,
рекомендованою
кореспонденцією
19 грн., конверт
коштує
в
середньому
2 грн. (за даними
Укрпошти).

35,00

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 +
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

133,10

266,20

10

Кількість суб’єктів
господарювання великого та
середнього підприємництва,
на яких буде поширено
регулювання, одиниць

11

11

Сумарні витрати суб’єктів
?
?
господарювання великого та
середнього підприємництва,
на виконання регулювання
(вартість регулювання)
(рядок 9 х рядок 10), гривень
Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат
У перший рік Періодичні (за
Витрати за
рік)
п’ять років
Витрати на придбання
11

основних
фондів,
обладнання та приладів,
сервісне обслуговування,
навчання/підвищення
кваліфікації
персоналу
тощо
Вид витрат
Витрати на сплату податків та
зборів
(змінених/нововведених) (за
рік)
Податки та збори (зміна
розміру податків/зборів,
виникнення необхідності
у сплаті податків/зборів)
Вид витрат

Витрати, пов’язані із
веденням
обліку,
підготовкою та поданням
звітності
державним
органам (витрати часу
персоналу)

Витрати за
п’ять років

-

Витрати*
Витрати Разом за
Витрати за
на ведення на оплату
рік
п’ять років
обліку,
штрафних
(дія акта
підготовку санкцій за
поширюється
та
рік
на 2 роки)
подання
звітності
(за рік)
47,3

0

47,3

94,6

_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної
кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на
адмініструв
ання
заходів
державного
нагляду
(контролю)
(за рік)

Витрати на
оплату
штрафних
санкцій та
усунення
виявлених
порушень
(за рік)

Разом за
рік

Витрати за
п’ять
років (дія
акта
поширюєт
ься на 2
роки)

Витрати,
пов’язані
з
адмініструванням заходів
державного
нагляду
(контролю)
(перевірок,
штрафних
санкцій,
виконання
рішень/
приписів тощо)

94,6

-

94,6

189,2

__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається
шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на отримання
адміністративних
послуг
(дозволів,
ліцензій, сертифікатів,
атестатів, погоджень,
висновків, проведення
незалежних
/
обов’язкових
експертиз,
сертифікації, атестації
тощо) та інших послуг
(проведення наукових,
інших
експертиз,
страхування тощо)

Витрати на
Витрати Разом за рік Витрати
проходження безпосеред (стартовий) за п’ять
відповідних
ньо на
років
процедур
дозволи,
(витрати часу,
ліцензії,
витрати на
сертифікат
експертизи,
и, страхові
тощо)
поліси (за
рік стартовий)
-

-

-

Вид витрат

За рік
(стартовий)

Періодичні (за
наступний рік)

Витрати на оборотні
активи (матеріали,

21

21

-

Витрати за
п’ять років
(термін дії акта
становить 2
роки)
42

канцелярські товари
тощо)
Вид витрат

Витрати на оплату праці
додатково найманого
персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із
наймом додаткового
персоналу

-

-

Внаслідок запровадження регуляторного акта діти та молодь області
отримають можливість національно-патріотичного виховання у сфері
охорони довкілля.
4. Вибір найбільш
досягнення цілей

оптимального

альтернативного

способу

Рейтинг
Бал
Коментарі щодо присвоєння
результативності
результативності
відповідного бала
(досягнення цілей під
(за
час вирішення
чотирибальною
проблеми)
системою
оцінки)
Альтернатива 1
1
Відсутність положення, що буде
передбачати
механізм
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
області
у
сфері
охорони
довкілля
Альтернатива 2
4
Цілі прийняття регуляторного
акта можуть бути досягнуті
повною мірою.
Прийняття регуляторного акта
надасть можливість реалізувати
заходи, передбачені Програмою
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Черкаської області на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням
Черкаської обласної ради від 03
лютого 2017 року № 12-2/VII.
Врегулює питання національно-

патріотичного виховання дітей
та молоді області у сфері
охорони довкілля.
Рейтинг
результативності

Вигоди
(підсумок)

Витрати
(підсумок)

Альтернатива 1

Відсутні

Альтернатива 2

Впровадження
Згідно
з
механізму
коштами,
підготовки,
передбаченими
оголошення та на виконання
проведення
програми
щорічного
150000грн./1
обласного
рік
екологічного
конкурсу
„Україна в стилі
ЕКО“,
спрямованого
на національнопатріотичне
виховання дітей
та
молоді
області у сфері
охорони
довкілля
Аргументи
щодо
переваги
обраної альтернативи/причини
відмови від альтернативи

Рейтинг

Альтернатива 1

Відсутні

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Відсутність
національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді області
у
сфері
охорони
довкілля
Проектом акта буде
запроваджено
реалізацію програми,
якою передбачається
національнопатріотичне
виховання дітей та
молоді області
у
сфері
охорони
довкілля

Оцінка
ризику
зовнішніх чинників
на
дію
запропонованого
регуляторного акта
Перша альтернатива не є Відсутні
прийнятною,
оскільки
не
вирішить питання національно-

Альтернатива 2

патріотичного виховання дітей та
молоді області у сфері охорони
довкілля
Прийняття
проекту
акта
сприятиме виконанню вимог
Указу Президента України від
13.10.2015
№
580
„Про
Стратегію
національнопатріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки“ та
рішення обласної ради від 03
лютого 2017 року 12- 2/VII „Про
програму
національнопатріотичного виховання дітей та
молоді Черкаської області на
2017-2020 роки“

Вплив
зовнішніх
факторів
на
дію
регуляторного акта не
очікується

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної
проблеми
Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає
підготовку, оголошення та проведення щорічного обласного екологічного
конкурсу „Україна в стилі ЕКО“, спрямованого на національно-патріотичне
виховання дітей та молоді областіу сфері охорони довкілля.
Організатор конкурсу (Комісія) забезпечує організацію та проведення
всіх етапів конкурсного відбору – від оприлюднення оголошення про
проведення конкурсного відбору до оприлюднення результатів конкурсу.
Розгляд заявок здійснюється на засіданні конкурсної комісії. 3а результатами
конкурсу розпорядженням облдержадміністрації затверджується перелік
проектів, визнаних переможцями конкурсу.
Прийняття даного розпорядження надасть можливість підвищити
рівень екологічної культури, сприяти національно-патріотичному вихованню
дітей та молоді області шляхом реалізації проектів переможців конкурсу,
проекти яких повинні передбачати проведення природоохоронних акцій,
фестивалів, конкурсів, семінарів, конференцій, виставок, видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики або інших заходів із
пропаганди охорони навколишнього природного середовища, в дусі
національно-патріотичного виховання дітей та молоді області, та бути
направленими на підвищення рівня екологічної культури, сприяти
національно-патріотичному вихованню дітей та молоді області.
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від
ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні
проваджувати або виконувати ці вимоги
Виконання вимог Положення забезпечується в межах витрат,
передбачених Програмою національно-патріотичного виховання дітей та
молоді Черкаської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням
обласної ради від 03 лютого 2017 року № 12-2/VII.
Органи виконавчої влади та суб’єкти господарювання будуть нести
витрати на виконання вимог регуляторного акта.
Тест малого підприємництва додається.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Дія проекту регуляторного акта поширюється на 2019-2020 роки.
Даний період обумовлений періодом дії Програми національнопатріотичного
виховання дітей та
молоді
Черкаської області
на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 03
лютого 2017 року 12-2/VII.
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Результативність акта може бути оцінена за показниками його дії:
- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачається;
- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких
поширюватиметься дія акта – дія регуляторного акта поширюється на 29
суб’єктів господарювання;
- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання
та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта –
157,50 грн./ на 1 рік та 1,5 год. (Тест малого підприємництва додається);
- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта – середній (регуляторний акт розміщено на
офіційному сайті Черкаської обласної державної адміністрації, також копія
акта надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень).
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись на
підставі статистичних даних, отриманих при виконанні вимог цього акту.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється
до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до
проекту акта та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного актабуде
здійснюватися через рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом
аналізу визначених показників результативності.
Періодичне відстеження планується провести через два роки.
Після виконання відповідних заходів готуються звіти про відстеження
результативності регуляторного акта, які оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Черкаської обласної державної адміністрації (http://ck-oda.gov.ua)
в розділах „Діяльність ОДА“, „Регуляторна діяльність“ „ІІ. Відстеження
результативності регуляторних актів“.
За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти
показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення
неврегульованих та проблемних питань, у тому числі шляхом аналізу якісних
показників дії регуляторного акта, до нього буде внесено відповідні зміни.
Начальник управління

Троян 639977
Красюк

О. Звягінцева

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 01.04.2018
по 01.06.2019.
Поряд
ковий
номер

1

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)
Робочі наради

2

Інтернет консультації

Кількість
учасників
консультацій,
осіб

Основні
результати
консультацій
(опис)

5

Надано пропозиції
щодо проекту акта
Надано пропозиції
проекту акта

4

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:
18 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 18 (одиниць) та мікропідприємництва
0 (одиниць);
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив __ (відсоток) (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
Порядковий Найменування
У перший рік Періодичні (за Витрати
за
номер
оцінки
(стартовий рік наступний рік) п’ять
років
впровадження
(термін дії акта
регулювання)
становить
2
(два) роки)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Порядковий Найменування
номер
оцінки

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

Витрати
за
п’ять років
(термін дії акта
становить
2
(два) роки)

1

Придбання
необхідного
обладнання
(пристроїв, машин,
механізмів)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Формула:
кількість необхідних
одиниць обладнання
Х вартість одиниці
2

Процедури повірки
та/або постановки на
відповідний облік у
визначеному органі
державної влади чи
місцевого
самоврядування
Формула:
прямі витрати на
процедури повірки
(проведення
первинного
обстеження) в
органі державної
влади + витрати
часу на процедуру
обліку (на одиницю
обладнання) Х
вартість часу
суб’єкта малого
підприємництва
(заробітна плата) Х
оціночна кількість
процедур обліку за
рік) Х кількість
необхідних одиниць
обладнання одному
суб’єкту малого
підприємництва

3

Процедури
експлуатації

обладнання
(експлуатаційні
витрати - витратні
матеріали)
Формула:
оцінка витрат на
експлуатацію
обладнання
(витратні
матеріали та
ресурси на одиницю
обладнання на рік)
Х кількість
необхідних одиниць
обладнання одному
суб’єкту малого
підприємництва
4

Процедури
обслуговування
обладнання
(технічне
обслуговування)
Формула:
оцінка вартості
процедури
обслуговування
обладнання (на
одиницю
обладнання)
Х кількість
процедур технічного
обслуговування на
рік на одиницю
обладнання
Х кількість
необхідних одиниць
обладнання одному
суб’єкту малого
підприємництва

5

*Інші процедури
(уточнити):

0

0

0

6

Разом, гривень

0

0

0

0

0

0

Формула:
(сума рядків 1 + 2 +
3 + 4 + 5)
7

Сумарно, гривень

Формула:
відповідний
стовпчик “разом”
Х кількість
суб’єктів малого
підприємництва, що
повинні виконати
вимоги регулювання
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
9
52,5
0
52,5
Процедури
отримання
первинної
інформації про
вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на
отримання
інформації про
регулювання (0,5
год.) + отримання
необхідних форм та
заявок(0,5 год.) Х
вартість часу
суб’єкта малого
підприємництва
(52,5 грн./год.*)
(*середня заробітна
плата на території
Черкаської області
за травень 2019 року
- 8770 грн. поділити

на середню
тривалість робочого
часу 167
годин/місяць)
10

Процедури
організації
виконання вимог
регулювання

0

0

0

105

105

210*

Формула:
Витрати часу на
розроблення та
організацію
внутрішніх для
суб’єкта
господарювання
процедур
впровадження вимог
регулювання
11

Процедури
офіційного
звітування
Формула:
витрати часу на
отримання
інформації про
порядок звітування
щодо регулювання,
отримання
необхідних форм та
визначення органу,
що приймає звіти та
місця звітності +
витрати часу на
заповнення звітних
форм + витрати
часу на передачу
звітних форм
(окремо за засобами
передачі інформації
з оцінкою кількості
суб’єктів, що
користуються

формами засобів –
окремо електронна
звітність, звітність
до органу, поштовим
зв’язком тощо) +
оцінка витрат часу
на корегування
(оцінка природного
рівня помилок)) Х
вартість часу
суб’єкта малого
підприємництва
(заробітна плата) Х
оціночна кількість
оригінальних звітів
Х кількість періодів
звітності за рік
(2 год. х 52,5 грн.,
один раз на рік)
12

Процедури щодо
забезпечення
процесу перевірок

0

0

0

_

_

_

Формула:
витрати часу на
забезпечення процесу
перевірок з боку
контролюючих
органів (0 год.)
вартість часу
суб’єкта малого
підприємництва (0
грн./год.)
13

Інші процедури
(уточнити)

14

Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 +
11 + 12 + 13)

157,5

105

262,5*

15

18

18

18

2835

1890

4725*

Кількість суб’єктів
малого
підприємництва, що
повинні виконати
вимоги регулювання,
одиниць
16

Сумарно, гривень

Формула:
відповідний
стовпчик “разом” Х
кількість суб’єктів
малого
підприємництва, що
повинні виконати
вимоги регулювання
(рядок 14 Х рядок
15)
* Дія акта запланована терміном на 2 роки.
Бюджетні витрати
підприємництва.
Процедура
регулювання
суб’єктів
малого
підприємництв
а (розрахунок
на
одного
типового
суб’єкта
господарюван
ня
малого
підприємництв
а - за потреби
окремо
для
суб’єктів
малого
та
мікропідприємництв
)
1.Облік

на

адміністрування

регулювання

суб’єктів

малого

Планові
витрати
часу на
процедур
у

Вартість
часу
співробітни
ка органу
державної
влади
відповідної
категорії
(заробітна
плата)
грн./год.

Оцінка
кількості
процедур
за рік, що
припадаю
ть
на
одного
суб’єкта

Оцінка
кількості суб’єкт
ів,
що
підпадають під
дію
процедури
регулювання

Витрати
на
адмініструван
ня
регулювання*
(за
рік),
гривень

0,5 год.

52,5

1

18

472,50 грн.

суб’єкта
господарюван
ня,
що
перебуває
у
сфері
регулювання

2. Поточний
контроль за
суб’єктом
господарюван
ня, що
перебуває у
сфері
регулювання,
у тому числі:
камеральні й
виїзні
перевірки

_

(середня
заробітна
плата
на
території
Черкаської
області за
травень
2019 року 8770
грн.
поділити на
середню
тривалість
робочого
часу
167
годин/місяц
ь)
_
_

(середня
заробітна
плата / на
кількість
витрат часу
на процедуру
Х кількість
суб’єктів
господарюван
ня, що
підпадають
під дію
регулювання)

3. Підготовка,
затвердження
та
опрацювання
одного
окремого акта
про
порушення
вимог
регулювання

_

_

_

_

_

4. Реалізація
одного
окремого

_

_

_

_

_

_

_

рішення щодо
порушення
вимог
регулювання
5. Оскарження
одного
окремого
рішення
суб’єктами
господарюван
ня

_

_

_

_

_

6. Підготовка
звітності за
результатами
регулювання

_

_

_

_

_

7. Інші
адміністративн
і процедури
(уточнити):

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

472,50

Х

Х

Х

Х

945,00

Разом за рік
Сумарно за
п’ять років
(Дія акта
запланована
терміном на 3
роки)

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання
Поряд
ковий
номер

1

Показник

Перший
рік За п’ять років
регулювання
(Дія
акта
(стартовий)
запланована
терміном на 2
роки)
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого
0
0
підприємництва на виконання регулювання

2

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

2835

4725

3

Сумарні витрати малого підприємництва на
виконання запланованого регулювання

2835

4725

4

Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання
суб’єктів
малого
підприємництва

472,50

945

5

Сумарні
витрати
на
запланованого регулювання

3307,50

5670

Начальник управління

Троян 63 99 77
Красюк

виконання

О. Звягінцева

