
  

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) 

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради  

«Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті 

Івано-Франківську» 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 

впливу регулювання. 

Розробником використано результати проведених консультацій щодо визначення 

впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення 

детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, у 

період з 01 лютого 2020 р. по 29 лютого 2020 р. у зв’язку з введенням карантинних заходів 

із запобігання поширенню короновірусу СOVID-19. 

 

Порядковий 

номер 

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) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1.  Робочі зустрічі, телефонні 

консультації та інші прямі 

консультації  

 

 

10 

 

Під час робочих зустрічей та 

телефонних консультацій з 

представниками суб’єктів 

малого підприємництва щодо 

ухвалення проєкту рішення 

виконавчого комітету міської 

ради було досягнуто 

домовленості, що в цілому 

документ є прийнятним.  

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (та мікро- в 

т. ч.): 

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

у тому числі мікро підприємництва 62 (одиниці); 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив – 76,5 відсотків. 

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

регулювання 

Порядков

ий номер 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

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) для одного суб’єкта 

господарювання. 
Формула: 

кількість необхідних одиниць 

обладнання Х вартість одиниці 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

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 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

4 
Процедури обслуговування 

обладнання для одного суб’єкта 

господарювання.  
Формула:оцінка вартості 

процедури обслуговування 

обладнання (кількість одиниць 

обладнання Х кількість процедур 

технічного обслуговування на рік Х 

час, необхідний для процедури Х 

вартість 1 відпрацьованої 

години) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

5 
Інші процедури 

(середній  базовий тариф у 

розрахунку плати за тимчасове 

користування місцем 

розташування ОЗР, що 

перебуває у комунальній 

власності територіальної 

громади міста Івано-

Франківська, за розташування 

найбільш поширених видів 

засобів зовнішньої реклами-  

щитових конструкцій типу 

«біл-борд») 

 

 

918.0 грн. 

 

 

1007.96 грн. 

 

 

 

5582.21 грн. 

 

6 
Разом, гривень 

Формула: 

918.00 грн. 

 

1007.96 грн. 

 

5582.21 грн. 

 



(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

На наступні роки враховано 

прогнозний показник індексу 

інфляції за 2021 рік – 109,8 % 

   

7 Кількість суб’єктів 

господарювання, що повинні 

виконати вимоги 

регулювання  

 

 

62 

 

62 

 

62 

8 
Сумарно, гривень 
Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х  

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 6 Х рядок 7) 

 

56916.00 грн. 

 

 

62493.52 грн. 

 

 

346097.02 грн. 

 

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 Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

законів 

 

1 год. (час, який 

витрачається 

суб’єктами на 

пошук 

законодавства і 

нормативно-

правових актів в 

Інтернет; за 

результатами 

консультацій)2 Х 

63.32 грн. 

(вартість 1 

відпрацьованої 

години в Івано-

Франківській 

області згідно 

даних за 

листопад 2019р., 

взятих з 

Інтернет) Х 1 

Рішення 

(кількість 

нормативно-

правових актів, з 

якими необхідно 

ознайомитись)  = 

63.32 грн. 

63.32 грн. 

(кожний 

наступний рік 

суб’єкти 

повинні 

виконувати 

вимоги 

регулювання; за 

результатами 

консультацій) 

63.32 грн. 

(кожний 

наступний рік 

нові суб’єкти 

повинні 

виконувати 

вимоги 

регулювання; за 

результатами 

консультацій) 

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). 

 

1 год. (час, який 

витрачається 

одним суб’єктом 

на впровадження 

вимог, 

процедури)2 Х 

63.32 грн. 

(вартість 1 

відпрацьованої 

години в Івано-

Франківській 

області згідно 

1 год. (час, який 

витрачається 

одним 

суб’єктом на 

впровадження 

вимог, 

процедури)2 Х 

63.32 грн. 

(вартість 1 

відпрацьованої 

години в Івано-

Франківській 

1 год. (час, який 

витрачається 

одним суб’єктом 

на 

впровадження 

вимог, 

процедури)2 Х 

63.32 грн. 

(вартість 1 

відпрацьованої 

години в Івано-

Франківській 



даних за 

листопад 2019р., 

взятих з 

Інтернет) = 63.32 

грн. 

області згідно 

даних за 

листопад 

2019р., взятих з 

Інтернет) = 

63.32 грн.  

області згідно 

даних за 

листопад 

2019р., взятих з 

Інтернет) = 

63.32 грн.  

11 
Процедури офіційного 

звітування 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 грн. 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

12 
Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

0,00 грн. 

(витрати 

відсутні) 

0,00 грн. 

(витрати 

відсутні) 

0,00 грн. 

(витрати 

відсутні) 

13 
Інші процедури (уточнити) 0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

0,00 

(витрати 

відсутні) 

14 
Разом, гривень 
Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

 

 

126.64 грн. 

 

126.64 грн. 

 

126.64 грн. 

15 
Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання, 

одиниць. 

 

62 

 

62 

 

62 

16 
Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик “разом” Х 

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 

виконати вимоги регулювання 

(рядок 14 Х рядок 15)  

 

7851.7 грн. 

 

7851.7 грн.. 

 

7851.7 грн. 

 

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

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання:  Івано-Франківська міська рада. 

(назва органу місцевого самоврядування) 

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

Державне регулювання не передбачає утворення нового структурного підрозділу Івано-

Франківської міської ради. 

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

виконання вимог регулювання 

Порядковий 

номер 

Показник  Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 Оцінка «прямих» витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

 

56916.00 грн. 

 

 

346097.02 грн. 

 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур 

для суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

 

7851.70 грн. 

 

 

39258.4 грн. 

 



звітування 

3 Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

 

64767.70 грн. 

 

353948.72 грн.. 

4 Бюджетні витрати  

 на адміністрування 

регулювання суб’єктів малого 

підприємництва 

 

0,00 

(витрати відсутні) 

 

0,00 

(витрати відсутні) 

5 Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 

64767.70 грн.  353948.72 грн. 

 

 

 

Інженер з питань реклами 

КВП «Архітектурно- планувальне бюро – ІФ»   В. Немашкало 


