
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, проведені розробником у період січня - лютого 2022 

р. та наведені у таблиці. 

№ 

з/п 

Вид консультації Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати консультацій (опис) 

1. Робоча нарада з питань 

внесення пропозицій щодо 

умов організації та прове-

денння конкурсу  

 

8 Обговорено питання внесення 

пропозицій щодо умов організації та 

проведенння конкурсу. 

2. Робоча зустріч перевізників 

міста, представників 

Дубенської міської ради із 

представниками ТОВ 

«ВІЗОР-МАК»   

18 
18.01.2022 – обговорювались умови 

встановлення автоматизованої системи 

оплати проїзду у громадському 

транспорті м. Дубно. 

1. Вивчення умов організації 

та проведенння конкурсу у 

іншихих містах України.  

2 Вивчено акти регуляторного впливу тих 

міст, що підготували відповідні проекти 

рішень у 2021 році. 

2. Телефонні консультації  3 Отримано консультації з приводу 

розробки та юридичного впровадження 

регуляторного акту: 

у юридичному відділі Рівненської 

міської ради; 

у секторі Державної регуляторної 

служби у Рівненській області. 

 

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

малі): 

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 одиниць, у 



тому числі: малого підприємництва – 0, мікропідприємництва – 8; 

- питома вага суб'єктів малого підприємництва (у т.ч. суб’єктів мікропідприємництва) у 

загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 

100% (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» 

додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта). 

 3. 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). 

4. 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 



 

5. 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. 

 

Начальник управління  

економіки і власності            Мирослава ПІДДУБНИК 

 

 


