
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Арцизької міської ради 

«Про затвердження Програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва в Арцизькій міській територіальній громаді 

на 2021- 2023 роки»  

 

  Аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) підготовлено на виконання 

та з дотриманням  норм Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта» зі змінами, визначає правові і 

організаційні заходи реалізації проекту рішення Арцизької міської ради «Про 

затвердження програми розвитку та підтримки малого і середнього 

підприємництва в Арцизькій міській територіальній громаді на 2021- 2023 

роки». 

       

1. Визначення проблеми 

Арцизька міська територіальна громада є новоутвореною 

територіальною одиницею.  

Розвиток малого і середнього підприємництва є фундаментом соціально-

економічного зростання Арцизької міської громади та головним фактором 

формування середнього класу, що гарантує стабільність економіки та 

підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та 

самозайнятості, знижується рівень безробіття та водночас підвищується 

рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та 

збільшенню обсягу виробництва. 

Відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу, брак 

обігових коштів для його розвитку та труднощі з одержанням зовнішнього 

фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити, сьогодні 

визначаються одними із ключових проблем, що стримують розвиток 

підприємництва. 

 Сучасному малому та середньому підприємництву притаманні свої 

особливості, переваги й недоліки. Показниками вагомої ролі бізнесу є, 

передусім, дані про його кількісні параметри. 

Станом на 01.08.2021 загальна кількість суб’єктів підприємницької 

діяльності в Арцизькій міській територіальній громаді становить 1 665 осіб (у 

тому числі юридичних осіб - 252, фізичних осіб-підприємців – 1 413). 
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Інформація щодо обліку юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в 

Арцизькій міській територіальній громаді 
(за даними Головного управління Державної податкової служби в Одеський області) 

 

№ Назва показника 2019 рік 2020 рік Січень-липень 

2021 року 

1 Кількість на обліку 1769 1739 1665 

 юридичних осіб 291 288 252 

 фізичних осіб-підприємців 1467 1451 1413 

2 Зареєстровано у поточному 

році: 

0 143 126 

 юридичних осіб 0 6 8 

 фізичних осіб-підприємців 0 137 118 

3 Припинено у поточному році: 31 19 74 

 юридичних осіб 18 3 36 

 фізичних осіб-підприємців 13 16 38 

4 Абсолютний приріст -31 +124 +52 

 юридичних осіб -18 +3 -28 

 фізичних осіб-підприємців -13 +121 +80 

 

 Інструментом реалізації на місцевому рівні державної політики 

розвитку малого і середнього підприємництва, інвестиційної діяльності є 

Програма розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в 

Арцизькій міській територіальній громаді на 2021- 2023 роки (далі – 

Програма). 

Основними напрямками Програми є підтримка малих і середніх 

підприємств шляхом надання безповоротної фінансової підтримки.   

Реалізація відповідного проекту рішення Арцизької міської ради 

дозволить створити сприятливі умови для максимально повної реалізації 

потенціалу малого і середнього підприємництва в громаді, забезпечить 

сталий розвиток громади, зайнятість населення, зростання інвестиційної та 

інноваційної активності, підвищення  рівня  доходів  громадян.  

Негативом на шляху досягнення цілей може стати відсутність коштів у 

місцевому бюджеті на фінансування зазначених заходів. 

Запропонований регуляторний акт захищає інтереси як органу 

місцевого самоврядування, так і всієї громади, оскільки забезпечується 

сталий розвиток громади, зайнятість населення, зростання інвестиційної та 

інноваційної активності, підвищення  рівня  доходів  громадян. 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив: 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни + - 

Арцизька міська територіальна громада  + - 

Суб’єкти господарювання, + - 
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у тому числі суб’єкти малого підприємництва + - 

 

    Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних 

регуляторних актів, зокрема Законом України “Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, як один із видів 

фінансової державної підтримки визначено: інші види не забороненої 

законодавством фінансової державної підтримки. Разом з тим, порядок 

надання такої фінансової підтримки не встановлено. 

   

2. Цілі державного регулювання 

 

Запропонована Програма виступає інструментом забезпечення умов 

реалізації пріоритетного напряму стратегії економічного та соціального 

розвитку Арцизької міської територіальної громади – формування та 

розвиток конкурентоспроможної громади, зручного для бізнесу та 

привабливого для інвестицій, поліпшення умов для виникнення малих 

підприємств, а також визначає умови та Порядок використання коштів 

міського бюджету, передбачених на безповоротну фінансову підтримку 

суб’єктів малого і середнього підприємництва на реалізацію проектів в 

Арцизькій міській територіальній громаді. Програма діє протягом 2021-2023 

років. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджетних та 

позабюджетних коштів. Кошти бюджету Арцизької міської територіальної 

громади використовуються в межах бюджетних асигнувань, передбачених на 

відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових 

ресурсів. 

Планується, що на фінансування зазначеного заходу виділятимуться 

кошти з місцевого бюджету у такому розмірі: на 2021 рік - 500,0 тис. грн., на 

2022 рік – 1000,0 тис. грн., у 2023 році – 1500,0 тис. грн. Всього планується 

виділити 3000,0 тис. грн. з місцевого бюджету.  

Фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету дозволить 

стимулювати суб’єктів малого та середнього підприємництва до внесення 

інвестицій в основний капітал, створення додаткових робочих місць, 

збільшення обсягів відрахувань до бюджетів усіх рівнів і державних фондів 

соціального страхування, а також сприятиме реалізації пріоритетних 

напрямів соціально-економічного розвитку громади. 

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

 

1. Визначення альтернативних способів 
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Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1  

Залишення існуючої ситуації без 

змін 

   Обмеженість доступу суб’єктів малого 

та середнього підприємництва до 

необхідних для розвитку  фінансових 

ресурсів 

 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту 

регуляторного акта 

   Прийняття регуляторного акта 

визначить механізм надання 

безповоротної фінансової підтримки 

суб’єктам малого і середнього 

підприємництва на реалізацію проектів в 

Арцизькій міській територіальній 

громаді, що стимулюватиме 

підприємницьку ініціативу, покращить 

фінансову самодостатність суб’єктів 

малого та середнього підприємництва у 

процесі реалізації бізнес-проектів, та 

забезпечить сталий розвиток, зайнятість 

населення, зростання інвестиційної та 

інноваційної активності, підвищення  

рівня  доходів  громадян 

   

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого 

самоврядування) 

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1  

Залишення 

існуючої ситуації 

без змін 

Відсутні   Не забезпечується 

досягнення поставленої 

мети 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту 

регуляторного акта 

1. Забезпечення 

дотримання принципів 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської діяльності, 

залучення громадськості до 

всіх процедур прийняття 

регуляторних актів та 

відстеження 

результативності їх  дій; 

2. Підтримка малого і 

середнього підприємництва 

Виділення коштів з 

місцевого бюджету, які 

можна було би 

спрямувати на 

фінансування інших 

потреб 
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шляхом надання 

безповоротної фінансової 

підтримки; 

3. Покращить фінансову 

самодостатність суб’єктів 

малого та середнього 

підприємництва у процесі 

реалізації бізнес-проектів, 

та забезпечить сталий 

розвиток, зайнятість 

населення, зростання 

інвестиційної та 

інноваційної активності, 

підвищення  рівня  доходів  

громадян 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

  

Вид альтернативи Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Залишення існуючої 

ситуації без змін 

Відсутні Складність із 

працевлаштуванням 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту 

регуляторного акта 

Можливість отримати 

офіційну роботу з 

достойною заробітною 

платою 

Відсутні 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється 

дія регуляторного акта, складає 14 осіб: 

 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

підпадають під дію 

регулювання, одиниць 

14
 

1 3 10 14
 

Питома вага групи у 

загальній кількості, 

відсотків  

0 7,1 21,4 71,5 х 

 

Вид 

альтернативи 

Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Відсутні Відсутність стартового 
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Залишення 

існуючої 

ситуації без змін 

капіталу для 

започаткування бізнесу, 

брак обігових коштів для 

його розвитку та труднощі 

з одержанням зовнішнього 

фінансування через високі 

відсоткові ставки на 

банківські кредити 

 

Альтернатива 2 

Прийняття 

проекту 

регуляторного 

акта 

Можливість залучення 

стартового капіталу для 

започаткування бізнесу, або 

його розвитку – суб’єкти 

малого і середнього 

підприємництва отримають 

можливість на конкурентних 

засадах та за чітко 

визначених умов приймати 

участь у конкурсі на 

отримання безповоротної 

фінансової підтримки 

суб’єктів малого і середнього 

підприємництва на 

реалізацію проектів в 

Арцизькій міській 

територіальній громаді 

Витрати часу на: 

- ознайомлення та 

опрацювання Програми;  

- оформлення пакету 

документів для участі у 

конкурсному відборі 

 

      Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів 

господарювання  великого і середнього підприємництва визначено витрати 

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, 

які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, що наведені у Додатку 

1. 

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, 

гривень 

Альтернатива 1.Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до 

Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які виникають 

внаслідок дії регуляторного акта») 

0,0 

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання 

великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до 

100555,54 
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Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта 

(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання 

великого і середнього підприємництва, які виникають 

внаслідок дії регуляторного акта»). 

Розрахунки витрат суб’єктів середнього підприємництва 

відповідно до додатку 1 

  

  

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення 

цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального 

альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня 

досягнення визначених цілей. 

 Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня 

досягнення визначених цілей, де: 

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 

повною мірою (проблема більше існувати не буде); 

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  

повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть); 

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті 

частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти 

проблеми залишаться невирішеними); 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті 

(проблема продовжує існувати). 

 
Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення проблем) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки  

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1  

Залишення існуючої 

ситуації без змін 

1 Не сприяє розв’язанню 

визначеної проблеми 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту 

регуляторного акта 

3 Недоступність фінансової 

підтримки для всіх суб’єктів 

малого і середнього 

підприємництва у зв’язку із 

обмеженістю коштів місцевого 

бюджету 
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Рейтинг 

результативності 

Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

 

Альтернатива 1 

Залишення 

існуючої 

ситуації без змін 

Відсутні Відсутність 

стартового 

капіталу для 

започаткування 

бізнесу, брак 

обігових коштів 

для його 

розвитку та 

труднощі з 

одержанням 

зовнішнього 

фінансування 

через високі 

відсоткові ставки 

на банківські 

кредити, що 

призведе до 

спаду 

економічного 

розвитку громади 

При прийнятті даної 

альтернативи 

проблема, яку 

передбачається 

розв’язати, 

продовжуватиме 

існувати 

Альтернатива 2 

Прийняття 

проекту 

регуляторного 

акта 

Суб’єкти малого 

і середнього 

бізнесу на 

конкурентних 

засадах 

отримують 

безповоротну 

фінансову 

підтримку 

суб’єктів малого 

і середнього 

підприємництва 

на реалізацію 

проектів в 

Арцизькій 

міській 

територіальній 

громаді 

Витрати часу на: 

- ознайомлення 

та опрацювання 

Програми;  

- оформлення 

пакету 

документів для 

участі у 

конкурсному 

відборі 

При прийняті даної 

альтернативи усі 

важливі аспекти 

проблеми існувати 

не будуть  
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Рейтинг Аргументи щодо переваги 

обраної альтернативи/ 

причини відмови від 

вибраної альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

Залишення існуючої 

ситуації без змін 

Не буде надаватись 

безповоротна фінансова 

підтримка суб’єктам 

малого і середнього 

підприємництва на 

реалізацію проектів в 

Арцизькій міській 

територіальній громаді,  

Х 

Альтернатива 2 

Прийняття проекту 

регуляторного акта 

1. Забезпечення 

дотримання принципів 

державної регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності, залучення 

громадськості до всіх 

процедур прийняття 

регуляторних актів та 

відстеження 

результативності їх  дій; 

2. Підтримка малого і 

середнього 

підприємництва шляхом 

надання безповоротної 

фінансової підтримки; 

3. Покращить фінансову 

самодостатність 

суб’єктів малого та 

середнього 

підприємництва у 

процесі реалізації 

бізнес-проектів, та 

забезпечить сталий 

розвиток, зайнятість 

населення, зростання 

інвестиційної та 

інноваційної активності, 

підвищення  рівня  

доходів  громадян 

На досягнення 

результативності дії 

запропонованого 

регуляторного акта 

може негативно 

вплинути недостатність 

коштів місцевого 

бюджету для реалізації 

заходів із фінансової 

підтримки суб’єктів 

підприємництва 



 10 

5. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми 

 

Запропоноване проектом регуляторного акту регулювання є варіантом, 

що одночасно здатний спростити доступ суб’єктів підприємництва до 

додаткових фінансових ресурсів та сприятиме у забезпеченні потреби 

населення громади у працевлаштуванні. 

Запровадження регулювання сприятиме покращенню фінансової 

самодостатності суб’єктів малого та середнього підприємництва у процесі 

реалізації бізнес-проектів та забезпечить сталий розвиток громади, 

збільшення обсягів відрахувань до бюджетів усіх рівнів і державних фондів 

соціального страхування, зайнятість населення, зростання інвестиційної та 

інноваційної активності, підвищення  рівня  доходів  громадян.  

Програмою встановлюються умови та обмеження щодо участі у 

конкурсному відборі, передбачено створення конкурсної комісії, наводиться 

перелік документів необхідних для участі у конкурсі, критерії визначення 

учасників та переможців конкурсу та сам механізм надання безповоротної 

фінансової підтримки. 

 

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 

 

У разі прийняття регуляторного акта буде запроваджено механізм 

використання коштів місцевого бюджету, що виділяються на отримання 

безповоротної фінансової допомоги суб’єктами малого та середнього 

підприємництва та покращить їх фінансову самодостатність у процесі 

реалізації бізнес-проектів, забезпечить сталий розвиток громади, зайнятість 

населення, зростання інвестиційної та інноваційної активності, підвищення  

рівня  доходів  громадян. 

Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ 

економіки та інвестицій Арцизької міської ради Одеської області. 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів 

великого і середнього підприємництва наведений у додатку 2 до цього 

Аналізу регуляторного впливу. 

Введення в дію регуляторного акта не передбачає утворення нового 

органу або нового структурного підрозділу Арцизької міської ради та не 

потребує збільшення штату посадових осіб в органах місцевого 

самоврядування, а лише упорядковує вже існуючу діяльність із зазначеного 

питання. 
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Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта суб’єктами 

малого підприємництва та Арцизькою міською радою наведений у додатку 3 

до цього Аналізу регуляторного впливу (Тест малого підприємництва). 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

 

Запропонований проект регуляторного акта діє протягом 2021-2023 

років. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін 

у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого 

регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні зміни та доповнення. 

Досягнення поставлених цілей можливо у разі прийняття 

запропонованого проекту рішення. Реалізація вимог зазначеного 

регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету. 

 

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 

Кількісні показники результативності регуляторного акта будуть 

обчислені при проведенні відстежень результативності регуляторного акта.  

При відстеженні результативності регуляторного акта будуть 

проаналізовані наступні показники: 
 

Показники досягнення цілі 

регулювання 

(планово) 

Роки 

Разом 
2021 

(прогнозні 

показники) 

2022 

(прогнозні 

показники) 

2023 

(прогнозні 

показники) 

Обсяг співфінансування 

проєкту з міського 

бюджету, тис. грн. (75% від 

загальної вартості проєкту) 

500,0 1000,0 
 

1500,0 
3000,0 

Кількість бізнес-проектів 

суб’єктів підприємництва, 

які планується 

профінансувати, одиниць 

2 4 
8 

 
14 

Додаткові надходження до 

бюджетів усіх рівнів, 

пов’язаних з дією акта*, 

тис. грн. 

- - - - 

*показник буде визначено за результатами реалізації бізнес-проектів 

  

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

 

Оцінку ефективності дії цього регуляторного акту за визначеними вище 

показниками буде визначено шляхом проведення відстеження 
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результативності регуляторного акту на основі статистичних даних та аналізу 

результатів проведення конкурсного відбору. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено 

через шість місяців з дня набрання ним чинності.  

Повторне відстеження проводитиметься через рік з дня набрання 

чинності актом (до грудня 2022 року).  

Періодичне відстеження – через рік після повторного відстеження, тобто 

до грудня 2023 року, оскільки термін дії регуляторного акту обмежений.  

Відстеження здійснюватимуться відділом економіки та інвестицій 

Арцизької міської ради.  

Звіти про результативність дії акта по завершенню базового, повторного 

та періодичного відстежень оприлюднюються на офіційному сайті Арцизької 

міської ради та/або в засобах масової інформації. 

 

Дата підготовки: _______2021р.  

 

 

 

 

Арцизький  міський голова    Сергій  ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

В.о.начальника відділу  

економіки та інвестицій      Діана ГОЙЧЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Додаток  1 

до Аналізу регуляторного впливу 

проекту рішення Арцизької міської 

ради «Про затвердження Програми 

розвитку та підтримки малого і 

середнього підприємництва в 

Арцизькій міській територіальній 

громаді на 2021- 2023 роки» 

                                                                                                  

ВИТРАТИ  

на одного суб’єкта господарювання великого й середнього 

підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта 

Порядковий 

номер 

Витрати За перший рік За три роки* 

1 Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо, гривень 

100000,00 100000,00 

2 Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення необхідності у 

сплаті податків/зборів), гривень 

0,0 0,0 

3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, 

підготовкою та поданням звітності 

державним органам, гривень 

72,22 72,22 

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням 

заходів державного нагляду (контролю) 

(перевірок, штрафних санкцій, виконання 

рішень/ приписів тощо), гривень 

0,0 0,0 

5 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 

0,0 0,0 

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 

канцелярські товари тощо), гривень 

50,0 50,0 

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 

персоналу, гривень 

0,0 0,0 

8 Інше (уточнити) 

Процедури отримання первинної інформації 

про вимоги регулювання; (1,0 год. Х 

вартість часу суб’єкта господарювання 

36,11 грн./год. (1,0х36,11=36,11 грн.))** 

- витрати часу на розроблення та 

організацію внутрішніх для суб’єкта 

господарювання процедур (підготовка 

бізнес-плану, підготовка та подання 

документів для участі у конкурсі (11,0 год. Х 

36,11 грн./год.=397,21 грн.) 

433,32 433,32 
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9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 

7 + 8), гривень 

100555,54 100555,54 

10 Кількість суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприємництва, на 

яких буде поширено регулювання, одиниць 

1 1 

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання 

великого та середнього підприємництва, на 

виконання регулювання (вартість 

регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 

100555,54 100555,54 

 

*Розрахунок здійснено для трирічного періоду. У зв’язку з тим, що Програма розвитку та підтримки 

малого і середнього підприємництва в Арцизькій міській територіальній громаді на 2021- 2023 роки 

розрахована на 3 роки. 

**Норма робочого часу на 2021рік становить при 40-годинному робочомутижні - 1994 годин. 

Для розрахунку витрат використовується середньозважений рівень мінімальної заробітної плати (Закон 
України «Про Державний бюджет України 2021 рік», середньозважений рівень мінімальної заробітної плати 
у 2021 році – 6 000 грн.) 

Розрахуноквартості 1 робочого часу суб’єктагосподарювання: 6000,00х12/1994=36,11грн. 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання 
Вид витрат У перший рік Періодичні (за 

рік) 

Витрати за три 

роки 

Витрати на придбання основних фондів, 

обладнання та приладів, сервісне 

обслуговування, навчання/підвищення 

кваліфікації персоналу тощо 

Витрати на придбання обладнання 

(кількість необхідних одиниць обладнання 

Х вартість одиниці), як співфінасування 

25% від загальної вартості устаткування. 

100000,00 0,0 100000,00 

 

Вид витрат Витрати на сплату 

податків та зборів 

(змінених/нововведених) 

(за рік) 

Витрати за три роки 

Податки та збори (зміна розміру 

податків/зборів, виникнення необхідності у 

сплаті податків/зборів) 

витрати відсутні витрати відсутні 

 

Вид витрат Витрати* на 

ведення обліку, 

підготовку та 

подання звітності 

(за рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій за 

рік 

Разом за рік Витрати за три 

роки 

Витрати, пов’язані із 

веденням обліку, 

підготовкою та поданням 

звітності державним 

органам (витрати часу 

персоналу) 

Витрати часу на 

72,22 

(0,5 год.Х36,11 

грн./год.Х4) 

витрати 

відсутні 
72,22 

(0,5 год.Х36,11 

грн./год.Х4) 

72,22 

(0,5 год.Х36,11 

грн./год.Х4) 
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підготовку та подання 

звіту (0,5 год.) Х вартість 

часу суб’єкта 

господарювання (36,11 

грн./год.**) Х 4 рази на рік 

_________  
* 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 

адміністрування 

заходів 

державного 

нагляду 

(контролю) (за 

рік) 

Витрати на 

оплату 

штрафних 

санкцій та 

усунення 

виявлених 

порушень (за 

рік) 

Разом за рік Витрати за три 

роки 

Витрати, пов’язані з 

адмініструванням заходів 

державного нагляду 

(контролю) (перевірок, 

штрафних санкцій, 

виконання рішень/ 

приписів тощо) 

витративідсутні витративідсутні витративідсутні витративідсутні 

__________  
* 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 

проходження 

відповідних 

процедур (витрати 

часу, витрати на 

експертизи, тощо) 

Витрати 

безпосередньо на 

дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 

страхові поліси 

(за рік - 

стартовий) 

Разом за 

рік 

(стартовий

) 

Витрати за 

три роки 

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 відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати відсутні витрати 

відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати 

відсутні 
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Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні  

(за наступний рік) 

Витрати за три 

роки 

Витрати на оборотні 

активи (матеріали, 

канцелярські товари тощо) 

(Вартість оформлення 

пакету документів для 

подання на конкурсний 

відбір) 

50,0 0,0 50,0 

 

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково 

найманого персоналу (за рік) 

Витрати за  

три роки 

Витрати, пов’язані із 

наймом додаткового 

персоналу 

витрати відсутні витрати відсутні 

 

Вид витрат Витрати на 

проходження 

відповідних 

процедур (витрати 

часу, витрати на 

експертизи, тощо) 

Витрати 

безпосередньо 

на дозволи, 

ліцензії, 

сертифікати, 

страхові поліси 

(за рік - 

стартовий) 

Разом за 

рік 

(стартовий

) 

Витрати за три 

роки 

Інше (уточнити): 

 - 

Процедуриотриманняперви

нноїінформації про 

вимогирегулювання; 

(1,0 год. Х вартість часу 

суб’єкта господарювання 

36,11 грн./год.**); 

- Витрати часу на 

розроблення та організацію 

внутрішніх для суб’єкта 

господарювання процедур 

(підготовка бізнес-плану, 

підготовка та подання 

документів для участі у 

конкурсі, захист 

інвестиційного проекту) 

(11,0 год. Х вартість часу 

суб’єкта господарювання 

36,11 грн./год. **)) 

 

36,11  

(1,0год. Х 36,11 

грн./год.) 

 

 

 

 

397,21 

(11,0 год. Х 36,11 

грн./год.) 

 

витрати 

відсутні 

 

 

 

 

 

витрати 

відсутні 

 

36,11 

(1,0год. Х 

36,11 

грн./год.) 

 

 

 

397,21 

(1,0год. Х 

36,11 

грн./год.) 

 

36,11 

(1,0год. Х 

36,11 

грн./год.) 

 

 

 

397,21 

(1,0год. Х 

36,11 

грн./год.) 

 

 

 

 
 

 

Арцизький  міський голова    Сергій  ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

В.о.начальника відділу  

економіки та інвестицій      Діана ГОЙЧЕВА 
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Додаток  2 

до Аналізу регуляторного 

впливу проекту рішення 

Арцизької міської ради «Про 

затвердження Програми 

розвитку та підтримки малого і 

середнього підприємництва в 

Арцизькій міській 

територіальній громаді на 2021- 

2023 роки» 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ 

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього 

підприємництва 
 

Арцизька міська рада__ 
(назва державного органу) 

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) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітни

ка органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

грн./год. 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюван

ня 

Витрати на 

адмініструва

ння 

регулювання

* (за рік), 

гривень 

1.Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

1,0 год. 74,00* 1 1 74,00 

 

2.Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарюванн

я, що перебуває 

у сфері 

регулювання, у 

тому числі: 

камеральні й 

виїзні перевірки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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регулювання  

4. Реалізація одного 

окремого рішення 

щодо порушення 

вимог регулювання  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Оскарження 

одного окремого 

рішення суб’єктами 

господарювання 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Підготовка 

звітності за 

результатами 

регулювання 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Інші 

адміністративні 

процедури 

(уточнити): 

Оголошення 

конкурсного 

відбору, організація 

роботи конкурсної 

комісії, підготовка 

звітності 

40,0 год. 74,00* 
 

1 1 2960,00 

Разом за рік 
Х Х Х Х 3034,00 

 

Сумарно за три роки 
Х Х Х Х 9102,00 

* Розмір заробітної плати головного спеціаліста Арцизької міської ради складає 12296 грн.Норма робочого 

часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1994 годин. Середня заробітна плата у 

погодинному розмірі на 2021 рік складає: 12296Х12/1994=74,0 грн./год. 

 

 

 

Арцизький  міський голова      Сергій  ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

В.о. начальника відділу  

економіки та інвестицій      Діана ГОЙЧЕВА 
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Додаток  3 

до Аналізу регуляторного впливу 

проекту рішення Арцизької міської 

ради «Про затвердження Програми 

розвитку та підтримки малого і 

середнього підприємництва в 

Арцизькій міській територіальній 

громаді на 2021- 2023 роки» 

 

ТЕСТ  

малого підприємництва (М-Тест) 
 

1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання 

 

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 

відділом економіки та інвестицій Арцизької міської ради у період  з 

16.08.2021 р. по 28.08.2021 р. 
 

Поряд

ковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі 

столи, наради, робоч ізустрічі 

тощо), інтернет-консультації 

прямі (інтернет-форуми, 

соціальні мережі тощо), запити 

(до підприємців, експертів, 

науковців тощо) 

Кількість

учасників

консульта

цій, осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1 Телефонні розмови та 

опитування з фахівцями 

суб’єктів малого 

підприємництва,  

12 Визначено кількість часу та 

коштів на виконання вимог 

регулювання. В цілому 

регулювання є прийнятним. 

Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги 

регулювання складатимуть – 1,0 

год. 

Витрати часу на розроблення та 

організацію внутрішніх для 

суб’єкта господарювання 

процедур (підготовка бізнес-

плану, підготовка та подання 

документів для участі у конкурсі, 

захист інвестиційного проекту) 

складатимуть - 11,0 год.  
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2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 

підприємництва (мікро- та малі) 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється 

регулювання: 13 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 3 (одиниць) 

та мікропідприємництва10 (одиниць); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 99,6 відсотків 

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 

господарювання», наведеної у аналізі регуляторного впливу). 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання 
  

Порядковий 

номер 

 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за  

три роки 

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

Порядковий 

номер 

 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати за  

три роки 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, 

машин, механізмів) 

Формула: 

кількість необхідних 

одиниць обладнання Х 

вартість одиниці 

(співфінасування 25% від 

загальної вартості 

устаткування). 

100000,00 0,0 100000,00 

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 

0,0 0,0 0,0 
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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 

0,0 0,0 0,0 

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 

0,0 0,0 0,0 

5 *Інші процедури 

(уточнити):  

Вартість оформлення 

пакету документів для 

подання на конкурсний 

відбір 

50,0 0,0 50,0 

6 
Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 

+ 5) 

100050,00 x 100050,00 
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7 
Кількість суб’єктів 

господарювання, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання, одиниць 

2 6 13 

8 
Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик 

“разом” Х  кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання  

200100,00 x 1300650,00 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 
Процедури отримання 

первинної інформації про 

вимоги регулювання 

Формула: 

витрати часу на 

отримання інформації про 

регулювання (1,0 год.) Х 

вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва 

(36,11 грн./год.*) 

36,11 0,0 36,11 

10 
Процедури організації 

виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

Витрати часу на 

розроблення та 

організацію внутрішніх 

для суб’єкта 

господарювання процедур 

впровадження вимог 

регулювання (підготовка 

бізнес-плану, підготовка 

та подання документів 

для участі у конкурсі (11,0 

год. Х 36,11 грн./год.) 

397,21 0,0 397,21 

11 
Процедури офіційного 

звітування 

Формула: 

витрати часу на 

отримання інформації про 

порядок звітування щодо 

регулювання, отримання 

72,22 72,22 216,66 
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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, 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 

(Витрати часу на 

підготовку та подання 

звіту (0,5 год.) Х вартість 

часу суб’єкта 

господарювання (36,11 

грн./год.**) Х 4 рази на 

рік) 

12 
Процедури щодо 

забезпечення процесу 

перевірок 

Формула: 

витрати часу на 

забезпечення процесу 

перевірок з боку 

контролюючих органів (0 

год.) вартість часу 

суб’єкта малого 

підприємництва (0 

грн./год.)  

0,0 0,0 0,0 

13 
Інші процедури (уточнити) 

0,0 0,0 0,0 
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14 Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 

12 + 13) 

505,64 Х 1516,92 

15 Кількість суб’єктів малого 

та мікро- підприємництва, 

що повинні виконати 

вимоги регулювання, 

одиниць 

2 6 13 

16 Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик 

“разом” Х кількість 

суб’єктів малого 

підприємництва, що 

повинні виконати вимоги 

регулювання (рядок 14 Х 

рядок 15) 

1011,28 Х 19719,96 

*Норма робочого часу на 2021рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1994 годин. 

Для розрахунку витрат використовується середньозважений рівень мінімальної заробітної плати (Закон 
України «Про Державний бюджет України 2021 рік», середньозважений рівень мінімальної заробітної плати 
у 2021 році – 6 000 грн.) 

Розрахунок вартості 1 робочого часу суб’єкта господарювання: 6000,00х12/1994=36,11грн. 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 

підприємництва. 

Арцизька міська рада 
                                                                    (назва державного органу) 

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) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість 

часу 

співробітн

ика органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

грн./год. 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості  

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулюван

ня 

Витрати на 

адмініструв

ання 

регулюван

ня* (за рік), 

гривень 

1.Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

1,0 год. 74,00** 

 

1 13 962,00 

 

2.Поточний 

контроль за 

суб’єктом 

господарювання, 

що перебуває у 

сфері регулювання, 

у тому числі: 

камеральні й виїзні 

перевірки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Реалізація одного 

окремого рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Інші адміністративні 

процедури (уточнити): 

Оголошення 

конкурсного відбору, 

прийом та аналіз 

поданих бізнес-планів, 

організація роботи 

конкурсної комісії, 

підготовка та 

супроводження договору 

про фінансування 

 

40,0 год. 

 

 

 

 

 

74,00 

 

Х 

 

Х 

 

2960,00 

Разом за рік 
Х Х Х Х 3922,00 

 

Сумарно за три роки 
Х Х Х Х 11766,00 

* 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. 

** Розмір заробітної плати головного спеціаліста Арцизької міської ради складає 12296 грн.Норма робочого 

часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні - 1994 годин. Середня заробітна плата у 

погодинному розмірі на 2021 рік складає: 12296Х12/1994=74,0 грн./год.  

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, 

що виникають на виконання вимог регулювання 
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Поряд

ковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За три роки 

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання регулювання 

200100,00 1300650,00 

2 Оцінка вартості адміністративних процедур для 

суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

1011,28 19719,96 

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 

виконання запланованого  регулювання 

201111,28 1320369,96 

4 Бюджетні витрати  на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого підприємництва 

3922,00 

 

11766,00 

5 Сумарні витрати на виконання запланованого 

регулювання(сума рядків 3 і 4) 

205033,28 1332135,96 

 

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

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

 

 При впровадженні даного регуляторного акту пом’якшувальні заходи 

відсутні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арцизький  міський голова      Сергій  ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

В.о. начальника відділу  

економіки та інвестицій      Діана ГОЙЧЕВА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


