ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурнобудівельного контролю»
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 «24» лютого 2017 р. по «24» березня 2017 р.

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
2

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
Для
обрахування
показників
враховано
інформацію
щодо
видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру у 2016
році у розрізі класів наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва.
Показник
Великі
Клас наслідків
(відповідальності)
СС3
будівель і споруд
Кількість
1164
суб’єктів
господарювання, на
яких поширюється
регулювання, одиниць
Питома вага
групи у загальній
кількості, відсотків

1,4

Середні

Малі

СС2
50663

Разом

7524*

82163**

СС1
22812*

61,7

Мікро

27,8

9,1

*кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 30336 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 22812
(одиниць) та мікропідприємництва 7524 (одиниць);
** загальна кількість об’єктів, на які видано документи, що дають право на
виконання будівельних робіт, у 2016 році.

100

2

загальна питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній
кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 36,9
(відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів
господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта).
Для обрахування показників враховано інформацію щодо здійснення
Держархбудінспекцією
планових
заходів
державного
архітектурнобудівельного контрою у 2016 році.
Показник
Клас наслідків
(відповідальності)
будівель і споруд
Кількість суб’єктів
господарювання
щодо яких фактично
заплановано заходи
контролю
Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

Великі

Середні

СС3

СС2

184

643

19,3

67,5

Малі

Мікро

Разом

126**

-

953*

13,2

-

100

СС1

* загальна кількість планових перевірок у 2016 році;
**кількість суб’єктів малого підприємництва, щодо яких фактично
заплановано заходи регулювання становить 126 (одиниць), у тому числі малого
підприємництва 126 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
вимог регулювання
У перший рік Періодичні
Порядковий
(стартовий рік
(за
Витрати за
Найменування оцінки
номер
впровадження наступний п’ять років
регулювання)
рік)
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання
(пристроїв, машин, механізмів)
2
Процедури повірки та/або
постановки на відповідний облік у
визначеному органі державної влади
чи місцевого самоврядування
3
Процедури експлуатації обладнання
(експлуатаційні витрати - витратні
матеріали)
4
Процедури обслуговування
обладнання (технічне
обслуговування)
5
Інші процедури (уточнити)
6
Разом, гривень
Х
-

3

Кількість суб’єктів господарювання,
30336
що повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць
8
Сумарно, гривень
Х
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної
34,25*
0
34,25
інформації про вимоги регулювання
10
Процедури організації виконання
11
Процедури офіційного звітування
12
Процедури щодо забезпечення
процесу перевірок
13
Інші процедури (уточнити)
14
Разом, гривень
34,25
Х
34,25
15
Кількість суб’єктів малого
30336
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць
16
Сумарно, гривень
1039008
Х
5195040
*Формула:
витрати часу на отримання інформації = 0,5 години (0,0625 дня) * (5754 грн./21 роб.
день) * 2 працівника (директор + юрист)
Примітка: Для розрахунку взято показник заробітної плати штатних працівників за
видами економічної діяльності у грудні 2016 року (за видом діяльності «Будівництво) з
Додатку 1 Експрес-випуску Держстату від 27.01.2017 № 28/0/09.3вн-17
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Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання
здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи
органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості
адміністрування регулювання: орган державного архітектурно-будівельного
контролю__________________________________________________________
(назва державного органу)
Процедура
регулювання
Вартість часу
суб’єктів малого
співробітника
Оцінка
Оцінка
підприємництва
органу
кількості
кількості
(розрахунок на
Планові
Витрати на
державної процедур за суб’єктів, що
одного типового
витрати
адміністрування
влади
рік, що
підпадають
суб’єкта
часу на
регулювання (за
відповідної припадають
під дію
господарювання процедуру
рік), гривень
категорії
на одного процедури
малого
(заробітна
суб’єкта регулювання
підприємництва плата)
за потреби окремо
для суб’єктів

4

малого та мікропідприємництв)
1. Облік суб’єкта
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний
контроль за
суб’єктом
господарювання, що
перебуває у сфері
регулювання, у тому
числі:
камеральні
виїзні

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Підготовка,
затвердження та
опрацювання одного
окремого акта про
порушення вимог
регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного
окремого рішення
щодо порушення
вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження
одного окремого
рішення суб’єктами
господарювання

0,5

181

1

13,2

1194,6

6. Підготовка
звітності за
результатами
регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші
адміністративні
процедури
Разом за рік
Сумарно за п’ять
років

-

-

-

-

-

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

1194,6
5973

Примітка: Показник вартості часу співробітника органу державної влади
відповідної категорії (заробітна плата) взято відповідно додатку 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 18.01.2017 № 15, як для головного спеціаліста державного органу
(територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя) – 3801 гривень/ 21
робочих днів.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного
органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).
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Порядковий номер

Назва державного
органу

Витрати на
адміністрування
регулювання за рік,
гривень

Сумарні витрати на
адміністрування
регулювання за п’ять
років, гривень

1

орган державного
архітектурнобудівельного
контролю

1194,6

5973

1194,6

5973

Сумарно бюджетні
витрати на
адміністрування
регулювання суб’єктів
малого
підприємництва

4. 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

0

0

2

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

1039008

5195040

3

Сумарні витрати малого
підприємництва на виконання
запланованого регулювання

1039008

5195040

4

Бюджетні витрати на
адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

1194,6

5973

1040202,6

5201013

5

Сумарні витрати на виконання
запланованого регулювання

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання
З метою зменшення часу, необхідного для ознайомлення з актом, акт
(після його затвердження) буде розміщено у вільному доступі на офіційному
веб-сайті Держарбудінспекції, а також на інформаційних стендах її
територіальних органів.
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Це дозволить скоротити час, необхідний для ознайомлення суб’єктів
господарювання з актом орієнтовно на 10%, що в свою чергу скоротить витрати
малого підприємництва.

Показник

Заплановане
регулювання
За умов застосування
компенсаторних
механізмів для малого
підприємництва
Сумарно: зміна вартості
регулювання малого
підприємництва

Сумарні витрати малого
підприємництва на
виконання запланованого
регулювання за перший рік,
гривень
1039008

Сумарні витрати малого
підприємництва на
виконання запланованого
регулювання за п’ять років,
гривень
5195040

103900,8

519504

935107,2

4675536

Голова Державної
архітектурно-будівельної
інспекції України
___ __________ 2017 р.

О.В. Кудрявцев

