
Додаток 2

до аналізу регуляторного впливу проєкту 
регуляторного акта – проєкту рішення  
виконавчого комітету міської ради «Про 
Правила розміщення та функціонування 
тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території 
Луцької 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 підприємництва та визначення детального переліку 
процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено 
розробником у період

з  27 січня 2023 року по 10 лютого 2023 року
№
з/п Вид консультації Кількість учасників 

консультацій, осіб
Основні результати 
консультацій (опис)

1. Усний запит до Головного 
управління статистики
у Волинській області

1 Ознайомлення з даними 
довідника «Діяльність 
суб’єктів великого, 
середнього, малого та мікро-
підприємництва Волині у 
2020 році» з метою 
проведення розрахунків 
щодо впливу регулювання на 
бізнес.

2. Статистичні дані 
департаменту 
містобудування, земельних 
ресурсів та реклами, і 
відділу управління майном 
міської комунальної 
власності Луцької міської 
ради щодо кількості місць 
можливого розташування 
тимчасових споруд, 
включених до комплексної 
схеми розташування 
тимчасових споруд на 
території Луцької міської 
територіальної громади

2 Інформація щодо кількості 
можливих місць 
розташування тимчасових 
споруд на території Луцької 
міської територіальної 
громади

3. Робочі зустрічі та 12 Уточнення інформації з 



телефонні консультації з 
суб’єктами 
підприємництва, що на цей 
розміщують тимчасові 
споруди з метою 
провадження 
підприємницької діяльності 
на території Луцької 
міської територіальної 
громади

суб’єктами господарювання 
щодо виконання вимог 
чинного рішення та 
інформування про можливі 
зміни, які запропоновано 
внести в документ.
За результатами 
консультацій та робочих 
зустрічей з’ясовано, що 
запропоновані зміни є 
прийнятними та можливими 
для ухвалення.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого 
підприємництва, в тому числі мікро-:

2.1. Кількість суб’єктів підприємництва (роздрібна торгівля, організація 
харчування), на яких проблема справляє вплив та поширюється регулювання 
Правил розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної 
громади – 7008, в тому числі: великих та середніх –3,  малих – 7005, з них 
мікро – 6940.

2.2. Середня кількість суб’єктів підприємництва в рік, що виявляють 
бажання встановити/продовжити встановлення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської 
територіальної громади (на комунальній території), а отже на них 
поширюється регулювання – 200 (540 об’єктів, з них з паспортами прив’язки -
109, пункти одноразової торгівлі (послуг) - 431), в тому числі: 

великих та середніх – 3 (оформляється 14 паспортів прив’язки тимчасових 
споруд та укладається 14 договорів на користування об’єктами благоустрою);

малих (в т.ч. мікро-) – 95 (оформляється 95 паспортів прив’язки 
тимчасових споруд та укладається 95 договорів на користування об’єктами 
благоустрою);

малих (в т.ч. мікро-), які отримують погодження розміщення тимчасових 
споруд для пунктів одноразової торгівлі (послуг) — 102 (видається 431 
короткотермінове погодження та укладається 431 договір на користування 
об’єктами благоустрою).

2.3. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості 
суб’єктів підприємництва, що виявляють бажання встановити/продовжити 
встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності на території Луцької міської територіальної громади (на 
комунальній території) – 99%.



2.4. Питома вага суб’єктів малого підприємництва, що виявляють бажання 
встановити/продовжити встановлення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної 
громади (на комунальній території) у загальній кількості суб’єктів малого 
підприємництва, на яких проблема справляє вплив – 2,8%.

2.5. Середня кількість суб’єктів підприємництва в рік, що виявляють 
бажання встановити/продовжити встановлення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської 
територіальної громади (комунальні і приватні території), а отже на них 
поширюється регулювання – 221 (561 об’єкт, з них з паспортами прив’язки –
130, пункти одноразової торгівлі (послуг) - 431), в тому числі: 

великих та середніх – 3 (оформляється 14 паспортів прив’язки тимчасових 
споруд та укладається 14 договорів на користування об’єктами благоустрою);

малих (в т.ч. мікро-) – 116 (оформляється 116 паспортів прив’язки 
тимчасових споруд та укладається 116 договорів на користування об’єктами 
благоустрою);

малих (в т.ч. мікро-), які отримують погодження розміщення тимчасових 
споруд для пунктів одноразової торгівлі (послуг) – 102 (видається 431 
короткотермінове погодження та укладається 431 договір на користування 
об’єктами благоустрою).

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

№ 
з/п

Найменування оцінки У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 

регулювання), грн

Періодичні (за 
наступний рік), 

грн

Витрати за п’ять 
років, грн

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

обладнання (пристроїв, 
машин, механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць 
обладнання Х вартість одиниці

0 0 0

2 Процедури повірки та/або 
постановки на відповідний 
облік у визначеному органі 
державної влади чи місцевого 
самоврядування об’єкта): 
Формула:
прямі витрати на процедури 
повірки (проведення первинного 
обстеження) в органі державної 
влади + витрати часу на 

0 0 0



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

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

Інші процедури 
(виготовлення необхідної 
документації), витрати 
одного  СП на один об’єкт (з 
врахуванням прогнозованої 
щорічної інфляції 10%) для:
Нових ТС (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

7 500,0 8 250,0 45 789,0

5

ТС, щодо яких продовжується 
паспорт прив’язки (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

4 000,0 4 400,0 24 420,0

6
Разом, гривень, для:



Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
Нових ТС (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

7 500,0 8 250,0 45 789,0

ТС, щодо яких продовжується 
паспорт прив’язки (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

4 000,0 4 400,0 24 420,0

Кількість об’єктів, суб’єкти 
господарювання яких повинні 
виконати вимоги 
регулювання, одиниць:
Нових ТС (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

35 35 175

7

ТС, щодо яких продовжується 
паспорт прив’язки (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

81 81 405

Сумарно, гривень, для:

Формула:
відповідний стовпчик “разом” 
Х  кількість суб’єктів малого 
підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання 
(рядок 6 Х рядок 7)
Нових ТС (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

262 500,0 288 750,0 Х

8

ТС, щодо яких продовжується 
паспорт прив’язки (в т.ч. літні 
майданчики біля закладів 
ресторанного господарства)

324 000,0 356 400,0

Х

Сумарно, гривень: 586 500,0 645 150,0 3 580 641,15

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, 
отримання необхідних форм та 
заявок Х вартість часу суб’єкта 
малого підприємництва 
(заробітна плата) Х оціночна 
кількість форм

30 хв Х 40,46 грн 
(мінімальна з/п за 
1 годину) = 20,23

30 хв Х 40,46 
грн (мінімальна 
з/п за 1 годину) 

= 20,23

2 год 30 хв Х
40,46 грн

(мінімальна з/п 
за 1 годину)= 

101,15



10
Процедури організації 
виконання вимог 
регулювання

Формула:
витрати часу на розроблення та 
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

0,00
(витрати 
відсутні)

0,00
(витрати 
відсутні)

0,00
(витрати 
відсутні)

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

0,00
(витрати 
відсутні)

0,00
(витрати 
відсутні)

0,00
(витрати 
відсутні)

12
Процедури щодо 
забезпечення процесу 
перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення 
процесу перевірок з боку 
контролюючих органів Х 
вартість часу суб’єкта малого 
підприємництва (заробітна 

0,00
(витрати 
відсутні)

0,00
(витрати 
відсутні)

0,00
(витрати 
відсутні)



плата) Х оціночна кількість 
перевірок за рік
13.1 Інші процедури 
(уточнити) для одного об’єкта 
(у випадку оформлення 
паспорта прив’язки):
1) витрати на виготовлення 
необхідних документів;
2) витрати на участь у 
конкурсі;
3) витрати на отримання 
адміністративних послуг;
4) витрати на отримання 
ордеру на земляні роботи за 
потреби).

3 год Х 40,46 грн 
(мінімальна з/п за 
1 годину)  = 121,38

3 год Х 40,46 
грн (мінімальна 
з/п за 1 годину)  

= 121,38

15 год Х 40,46 
грн (мінімальна 
з/п за 1 годину)  

= 606,9

13

13.2 Інші процедури 
(уточнити) для одного об’єкта 
(у випадку розміщення 
пункту одноразової торгівлі 
(послуг)):
1) витрати на виготовлення 
необхідних документів (за 
потреби);
2) витрати на отримання 
адміністративної послуги.

1,5 год Х 40,46 грн 
(мінімальна з/п за 
1 годину)  = 60,69

1,5 год Х 40,46 
грн (мінімальна 
з/п за 1 годину)  

= 60,69

7,5 год Х 40,46 
грн (мінімальна 
з/п за 1 годину)  

= 303,45

Разом, гривень, для:

Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 
+ 13)
14.1 Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання

20,23 20,23 101,15

14.2 Інші процедури 
(уточнити) для одного об’єкта 
(у випадку оформлення 
паспорта прив’язки):

121,38 121,38 606,9

14

14.3 Інші процедури 
(уточнити) для одного об’єкта 
(у випадку розміщення 
пункту одноразової торгівлі 
(послуг))

60,69 60,69 303,45

Кількість об’єктів, щодо яких 
суб’єкти малого 
підприємництва повинні 
виконати вимоги 
регулювання, одиниць, щодо:
14.1 Процедури отримання 
первинної інформації про 
вимоги регулювання

547 547 2 735

15

14.2 Інші процедури 116 116 580



(уточнити) для одного об’єкта 
(у випадку оформлення 
паспорта прив’язки):
14.3 Інші процедури 
(уточнити) для одного об’єкта 
(у випадку розміщення 
пункту одноразової торгівлі 
(послуг))

431 431 2155

16 Сумарно, гривень

Формула:
відповідний стовпчик “разом” Х 
кількість суб’єктів малого 
підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання 
(рядок 14 Х рядок 15)

51 303,28 51 303,28 Х

17 Сумарно, гривень
51 303,28 51 303,28 256 516,4

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 
малого підприємництва

Процедура 
регулювання 

суб’єктів малого 
підприємництва 
(розрахунок на 

одного типового 
суб’єкта 

господарювання 
малого 

підприємництва - 
за потреби 
окремо для 

суб’єктів малого 
та мікро-

підприємництва)

Планові 
витрати 
часу на 

процедуру

Вартість 
часу 

співробітник
а органу 

державної 
влади 

відповідної 
категорії 

(заробітна 
плата/год)

Оцінка 
кількості 

процедур за 
рік, що 

припадають 
на одного 

суб’єкта (на 
один 

об’єкт)

Оцінка 
кількості  об’єктів,

суб’єкти яких 
підпадають під 
дію процедури 
регулювання

Витрати на 
адмініструванн
я регулювання* 
(за рік), гривень

1. Облік об’єкта, 
суб’єкт 
господарювання 
якого перебуває у 
сфері 
регулювання

0,5 год 248,22 1 547 67 888,17

2. Поточний 
контроль за 
суб’єктом 
господарювання, 

0,5 год 248,22 1 547 67 888,17



що перебуває у 
сфері 
регулювання, у 
тому числі

камеральні - - - - -

виїзні 0,5 год 248,22 1 547 67 888,71

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

1,5 год 248,22 1 5 1 861,65

4. Підготовка 
звітності за 
результатами 
регулювання

0,2 год 248,22 1 547 27 155,27

5. Інші 
адміністративні 
процедури 
(уточнити):

-розгляд пакета 
документів 0,5 год 248,22 1 547 67 888,17

Підготовка та 
проведення 
конкурсу

4 год 248,22 1 29 28 793,52

- підготовка 
висновку, 
рішення 
виконавчого 
комітету,  
паспорта 
прив’язки

4 год 248,22 1 116 115 174,08

-підготовка  
погодження 0,5 год 248,22 431 53 491,41

консультування

(паспорт 
прив’язки)

0,17 год 248,22 3 116 14 684,7



консультування

(пункти торгівлі 
(послуг))

0,17 год 248,22 1 431 18 187,08

Разом за рік Х Х Х Х 463 012,22

Сумарно за п’ять 
років Х Х Х Х 2 315 061,1

5. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 
виникають на виконання вимог регулювання

№ 
з/п Показник

Перший рік 
регулювання 

(стартовий), грн
За п’ять років, грн

1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого 
підприємництва на виконання регулювання 586 500,0 3 580 641,15

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

51 303,28 256 516,4

3 Сумарні витрати малого підприємництва на 
виконання запланованого  регулювання 637 803,28 3 837 157,55

4 Бюджетні витрати  на адміністрування 
регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

463 012,22 2 315 061,1

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 1 100 815,5 6 152 218,65

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 - 6700, 00 грн. У 
погодинному визначенні розмір становить 40,46 грн. (ЗУ від 03.11.2022 № 2710-IX «Про державний бюджет 
на 2023 рік».)

Директор департаменту містобудування,            Веніамін ТУЗ
земельних ресурсів та реклами 

В.о. начальника відділу управління  Тарас ТАРАСЮК
майном міської комунальної власності

Директор департаменту економічної політики                  Борис СМАЛЬ

https://buhplatforma.com.ua/article/9177-derjavniy-byudjet-na-2022-rk
https://buhplatforma.com.ua/article/9177-derjavniy-byudjet-na-2022-rk

