
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 25 квітня 2022 по 30 квітня 2022 
року. 
 
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 1* Надано консультації 
щодо вимог до 
претендентів та 
необхідного 
переліку документів 
на участь у конкурсі 

 
*- Оскільки в місті Дубно відсутні організації, що здійснюють функції робочого органу при 
проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, визначити вплив регулювання на суб’єктів малого підприємництва неможливо. 
    Можливо лише припустити, що для участі в конкурсі звернуться організації з інших 
територій. 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро – та малі): 
Оскільки в місті Дубно відсутні організації, що здійснюють функції робочого органу при 
проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування, визначити вплив регулювання на суб’єктів малого підприємництва неможливо. 
   Можливо лише припустити, що для участі в конкурсі звернуться організації з інших 
територій. 
 

2. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 

№ 

з/п 

Найменування оцінки У перший рік 

(стартовий рік 

провадження 

регулювання) 

Періодичні (за 

наступний рік) 

Витрати 

за 5 років 

1. Оцінка витрат суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 

регулювання 

- - - 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів малого 

підприємництва 



Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування 

регулювання: Дубенська міська рада. 

Додаткові витрати на адміністрування регулювання Дубенської міської ради відсутні. 

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу(або нового 

структурного підрозділу діючого органу). 

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

виконання вимог регулювання 

№ 

з/п 

Показник Перший рік 

регулювання 

За 5 

років 

1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання регулювання 
0,00 0,00 

2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого 

підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 
0,00 0,00 

3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 

запланованого  регулювання 
0,00 0,00 

4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 

малого підприємництва 
0,00 0,00 

5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 0,00 0,00 

 

4. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання 

За результатами оцінки сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва на 

виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за 5 років) 

запровадження компенсаторних механізмів не потребується. 

 

Розробник: 

 

Начальник управління  

економіки і власності       Мирослава ПІДДУБНИК 

 

Міський голова              Василь АНТОНЮК  

 

 


