
Додаток

 до Аналізу регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Дубенської
міської ради “Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Дубно”

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 з 01.04.2021 року по 20.04.2021 року.

№ 
з/п

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 
консульта-
цій, осіб

Основні результати 
консультацій (опис)

1
Робочі наради 2

Позитивно оцінюють 
та підтримують 
запропоноване 
регулювання.

2 Проведено телефонні консультації з ГО 
“Перспектива підприємництва”  

2

Обговорено 
необхідність прийняття
запропонованого 
проекту щодо 
затвердження 
Положення про 
порядок встановлення 
режиму роботи 
об’єктів торгівлі, 
ресторанного 
господарства та сфери 
послуг на території м. 
Дубно

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва :

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання - 450
одиниць;

 питома  вага  суб’єктів  малого  підприємництва  у  загальній  кількості  суб’єктів
господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100,0 відсотків (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 

 № Найменування оцінки У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Витрат
и за 
п’ять 



років

1 Отримання первинної інформації про вимоги регулювання
14,1 грн.

14,1

2 Разом, гривень 14,1 14,1

3
Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, одиниць

450 500

4 Сумарно, гривень 6345 7050

Примітка:

Державний  орган,  для  якого  здійснюється  розрахунок  вартості  адміністрування

регулювання: Дубенська міська рада.

Додаткові витрати на адміністрування регулювання Дубенської міської ради відсутні.

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

№
 

Показник
Перший рік 
регулювання 
(стартовий)

За п’ять 
років

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

Х Х

2
 

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

6345 7050

3
 

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання 
запланованого регулювання

6345 7050

4
 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва

Х Х

5
 

Сумарні витрати на виконання запланованого 
регулювання

6345 7050

 Розробник:

начальник управління 
економіки і власності                                Мирослава ПІДДУБНИК

Міський голова                                                            Василь АНТОНЮК


