
Додаток № 1 

до  АРВ до проекту рішення сесії 

Компаніївської селищної ради 

«Про  встановлення податку на нерухоме майно,  

відмінне від земельної ділянки,  

на 2022 рік по Компаніївської селищної раді» 

 

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 березня 2021 р. по 01 квітня 2021 р.  

№ 

п/п 

Вид консультації Кількість 

учасників 

консульта

ції (осіб) 

Основні результати консультації (опис) 

1 Робочі зустрічі 3 посадові 

особи  

Отримано інформацію від відділення ОДПІ ГУ ДФС  

у Кіровоградській області про кількість суб’єктів 

малого підприємництва, що сплачують податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

2 Телефонні 

консультації 

5 осіб (2 

посадові 

особи, 3 

СМП) 

Отримано інформацію від трьох суб’єктів малого 

підприємництва про можливість сплачувати суми 

податку за економічно-обгрунтованими ставками. 

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

та малі): 

Кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 84 одиниць. 

Питома вага суб’єктів підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, 

на яких проблема справляє вплив 100 % 

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

регулювання 

 

№ 

п.п. 

Найменування оцінки У перший рік (стартовий 

рік впровадження 

регулювання) 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Сплата податку ( в середньому на 1 СМП) 697,42 грн./міс. 

2 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні 

виконати вимоги регулювання, одиниць 

І група -             84  одиниць. 

3

 

      

                            Сумарно, гривень      12 (кількість місяців) х 

697,42 (середня ставка 

податку) х 84 (к-сть СГ) = 

703,00 тис. грн. 

Оцінка адміністративних (непрямих) витрат суб’єктів малого підприємництва 

1 1 Ознайомлення з текстом рішення 1 час Х  37,5 грн. 37,5 

2 2 Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення 

змін до внутрішніх процедур обліку та звітності)   0,5 год. Х 37,5 

грн. 

 

18,75 



3 3 Кількість СГ, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 84 

4 4 Сумарно, гривен 4725,00 

 

3.1. Розрахунок вартості часу 

Середньомісячна заробітна плата у сфері обслуговування населення    -   6000 грн. 

Кількість робочих годин в місяць      - 160 годин 

Вартість одного часу (мінімальна зарплата  6000 грн. / 160 годин)  = 37,5 грн. 

 

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

виконання вимог регулювання 

 

№ 

п.п. 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За п’ять років 

1 
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів 

малого підприємництва на 

виконання регулювання 

703000 грн.                - 

2 
Оцінка вартості адміністративних 

процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання 

регулювання та звітування 

4725 грн.                - 

3 
Сумарні витрати малого 

підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 

707725 грн.                - 

4 
Бюджетні витрати  на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

-                - 

5 
Сумарні витрати на виконання 

запланованого регулювання 
707725 грн.                - 

 

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

щодо запропонованого регулювання 

На основі аналізу статистичних даних, що надані відділенням ОДПІ ГУ ДФС у 

Кіровоградській області, консультацій з СМП, які погодилися з розрахунком ставок, визначено, 

що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження 

компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно. 

Селищний голова       Олександр МАСЛЮКОВ 

 

 

Розробник:  

Начальник відділу економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій  

Компаніївської селищної ради     Яніна ПИСЬМЕННА 


