Аналіз регуляторного впливу
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
І. Визначення проблеми
Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України" (далі – проект постанови) розроблено
Держпродспоживслужбою, головний розробник – Мінагрополітики.
В період завершення ліквідації Державної інспекції сільського господарства,
виникла проблема щодо реєстрації сільськогосподарських машин, підготовки
механізаторських кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста.
Для забезпечення безперервності виконання функцій, пов’язаних з реалізацією
технічної політики та технічного нагляду в АПК, процесу реєстрації
сільськогосподарської техніки, зняття соціальної напруги на селі, які виконувала
Державна інспекція сільського господарства України, та з метою виконання
постанови № 442 в частині завершення процедури ліквідації Держсільгоспінспекції
України постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1051 Уряд
прийняв рішення покласти на Державну службу з питань безпечності харчових
продуктів та захист споживачів повноваження з реалізації державної аграрної
політики у зазначених сферах.
Проект постанови підготовлено з метою внесення змін до нормативноправових актів редакційного характеру щодо реєстрації сільськогосподарських
машин, підготовки механізаторських кадрів, видачі посвідчень трактористамашиніста, у зв'язку з покладенням відповідних функцій на Держпродспоживслужбу.
Крім цього, необхідність підтвердження факту опублікування в друкованих
засобах масової інформації оголошення про втрату реєстраційного документа та
номерного знака для отримання їх дублікатів, яка передбачена Порядком відомчої
реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і
меліоративних
машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (надалі – Порядок реєстрації),
не відповідає вимогам часу, не має суттєвого юридичного значення, створює
додаткові перепони для власників техніки при реалізації їхніх прав. Тому ця норма
має бути скасована.
Скасування вимоги про проведення тимчасової реєстрації у зв’язку з втратою
свідоцтва про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку передбаченої Порядком
реєстрації зменшить грошові витрати суб’єктів господарювання та фізичних осіб та
заощадить їх час.
Постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 941 "Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації
транспортних засобів" скасовано оформлення довідок-рахунків при продажі машин.
Однак, необхідність оформлення суб’єктами господарювання натомість договорів
купівлі-продажу, передбачених Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі
транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні
номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада
2009 р. № 1200, не була відображена в Порядку реєстрації, що викликає
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непорозуміння під час оформлення машин. Дана проблема може бути врегульована
після внесення відповідних змін у Порядок реєстрації (підпункт 5 пункту 8 Порядку).
У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р.
№ 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і
документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" потрібно вказати
фактичний розмір бланків "Свідоцтво про реєстрацію машини" і "Талон
тимчасового обліку машини" (105 х 140).
Проект постанови дозволить урегулювати питання щодо здійснення відомчої
реєстрації тракторів, причепів, причіпних машин, видачі посвідчень трактористамашиніста
відповідно
до
законодавства,
спростити
здійснення
сільськогосподарської діяльності в сфері реєстрації тракторів, причепів, причіпних
машин та усунути окремі недоліки в нормативно-правових актах.
Проблема справляє вплив на:
Групи (підгрупи)
Громадяни
Держава
Суб’єкти господарювання
У тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так
+
+
+
+

Ні

ІІ. Цілі державного регулювання
Метою проекту постанови є приведення у відповідність нормативно-правових
актів Кабінету Міністрів України щодо реєстрації сільськогосподарських машин,
підготовки механізаторських кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста до
постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р № 1051 "Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади, від 2 вересня 2015 р. № 667 "Про
затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів" у зв'язку з покладенням відповідних
функцій на Держпродспоживслужбу. Постанови Кабінету міністрів України від 18
листопада 2015 р. № 941 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань реєстрації транспортних засобів" щодо скасування оформлення
довідок-рахунків при продажі машин та Порядку відомчої реєстрації та зняття з
обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня
2009 р. № 694 в частині спрощення процедури отримання дублікатів документів при
втраті реєстраційного документа та номерного знака для транспортного засобу.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид
альтернативи

Опис альтернативи
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Збереження чинного регулювання.
Альтернатива Не враховує функціональні повноваження Держпродспоживслужби відповідно до
1
адміністративної реформи органів виконавчої влади згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 10.09.2014 № 442 “Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади” та не відповідає нормативно-правовим актам у сфері
реєстрації транспортних засобів що вносить непорозуміння під час їх оформлення
та створює додаткові перепони для власників техніки при реалізації їхніх прав.
Альтернатива Прийняття проекту акта.
2
Прийняття такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених
цілей а саме:.
- урегулювання питання порядку здійснення відомчої реєстрації тракторів,
причепів, причіпних машин відповідно до чинних законодавчих і нормативноправових актів;
- усунунення суперечності з чинними законодавчими і нормативно-правовими
актами, тим самим спростити процедуру реєстрації;
- спростити здійснення сільськогосподарської діяльності в сфері реєстрації
тракторів, причепів, причіпних машин.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид
альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива Вигоди відсутні
1

Відсутність організації ведення обліку
про
реєстрацію
сідьгосптехніки,
відсутність можливості ідетифікувати
транспортний засіб або його власника,
відсутність створення бази даних для
моніторингу власників сільгосптехніки,
оперативного
міжобласного
та
міжрайонного його перерозподілу.

Альтернатива Прийняття проекту постанови
2
забезпечить приведення у
відповідність до вимог діючого
законодавства відносин у сфері
реєстрації сільськогосподарських
машин, підготовки
механізаторських кадрів, видачі
посвідчень тракториста-машиніста.
Завершить процедуру ліквідації
Держсільхозінспекції та передачу
частини її функцій
Держпродспоживслужбі.
Спростить і прискорить процедуру
здійснення сільськогосподарської
діяльності в сфері реєстрації
тракторів, причепів, причіпних

Не передбачаються

4
машин.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні

Неминучі ускладнення при реєстрації
сільськогосподарських машин,
підготовки механізаторських кадрів,
видачі посвідчень тракториста-машиніста
у зв’язку з не визначенням повноважень
державних органів.
Існують грошові витрати пов’язані із
підтвердженням факту опублікування в
друкованих засобах масової інформації
оголошення про втрату реєстраційного
документа та номерного знака та витрати
на тимчасову державну реєстрацію у
зв’язку з втратою свідоцтва про
реєстрацію з відміткою про зняття з
обліку та витрати часу на здійснення цих
вимог.

Альтернатива 2
Обраний спосіб

Високі. Прийняття проекту
постанови невизначеність у
функціях компетентних органів
щодо реєстрації
сільськогосподарських машин,
підготовки механізаторських
кадрів. видачі посвідчень
тракториста-машиніста що
полегшить для громадян
процедуру отримання, заміни,
відновлення посвідчень
тракториста-машиніста та
скоротить часові витрати.
Зменшення витрат під час втрати
свідоцтва про реєстрацію з
відміткою про зняття з обліку.

Витрати відсутні.

Оцінка впливу на сферу суб’єктів господарювання
Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

Разом

Кількість суб’єктів
господарювання, що підпадають під
дію регулювання, одиниць
(користуються послугами
Держпродспоживслужби)

1533

3577

45994

51105*

3%

7%

90%

100%

Питома вага групи у загальній
кількості, відсотків
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*Кількість поданих заяв про реєстрацію сільгосптехніки за 2017 рік
Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання

Прямі вигоди відсутні

Альтернатива 2
Обраний спосіб

Високі.
Прийняття проекту постанови усуне
невизначеність у функціях
компетентних органів щодо
реєстрації сільськогосподарських
машин, підготовки
механізаторських кадрів. видачі
посвідчень тракториста-машиніста
що полегшить процедуру
отримання, заміни, відновлення
посвідчень тракториста-машиніста
та скоротить часові витрати.
Державне регулювання у цій сфері
зменшить витрати суб’єктів
господарювання на відшкодування
за судовими рішеннями та
адміністративними штрафами.
Передбачається економія у зв’язку з
скасуванням вимоги про тимчасову
державну реєстрацію у зв’язку з
втратою свідоцтва про реєстрацію з
відміткою про зняття з обліку
(за рік - (-1088430); за п’ять років –
(.-5442150 )

Неминучі ускладнення при реєстрації
сільськогосподарських машин,
підготовки механізаторських кадрів,
видачі посвідчень трактористамашиніста суб’єктами господарювання
у зв’язку з невизначенням повноважень
державних органів.
Існують грошові витрати пов’язані із
підтвердженням факту опублікування в
друкованих засобах масової інформації
оголошення про втрату реєстраційного
документа та номерного знака та
витрати на тимчасову державну
реєстрацію у зв’язку з втратою
свідоцтва про реєстрацію з відміткою
про зняття з обліку та витрати часу на
здійснення цих вимог.
Відсутні

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг
результативності

Бал результативності
(за чотирибальною

Коментарі щодо присвоєння відповідного
бала

6
(досягнення цілей
під час вирішення
проблеми)
Альтернатива 1

системою оцінки)

Альтернатива 2

2

4

У разі залишення існуючої на даний момент
ситуації без змін проблема продовжуватиме
існувати, що не забезпечить досягнення
поставленої мети.
Забезпечить приведення у відповідність до
вимог діючого законодавства відносин у
сфері
реєстрації
сільськогосподарських
машин, підготовки механізаторських кадрів,
видачі посвідчень тракториста-машиніста.
Завершить
процедуру
ліквідації
Держсільхозінспекції та передачу частини її
функцій Держпродспоживслужбі.
Спростить
і
прискорить
процедуру
здійснення сільськогосподарської діяльності
в сфері реєстрації тракторів, причепів,
причіпних машин.

Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування альтернативи у
рейтингу відповідного місця

Альтернатива
2
Обраний
спосіб

Забезпечить
приведення у
відповідність до
вимог діючого
законодавства
відносин у сфері
реєстрації
сільськогосподарсь
ких машин,
підготовки
механізаторських
кадрів, видачі
посвідчень
трактористамашиніста.
Завершить
процедуру
ліквідації
Держсільхозінспекції та
передачу частини її
функцій
Держпродспоживслужбі.
Спростить і
прискорить
процедуру

У громадян витрати
пов’язані із
запровадженням
постанови відсутні.

Даний спосіб повністю відповідає
вимогам чинного законодавства та
сучасності, забезпечує реалізацію
державної політики оптимізації
повноважень центральних органів
виконавчої влади, усуває
додаткові перепони для власників
техніки при реалізації їхніх прав,
врегульовує питання порядку
здійснення відомчої реєстрації
тракторів, причепів, причіпних
машин відповідно до чинних
законодавчих і нормативноправових актів тим самим
спрощує процедуру реєстрації для
власників транспортних засобів.

Забезпечує
досягнення
цілей
державного
регулювання

У суб’єктів
господарювання
витрати відсутні.
Витрати з
Державного
бюджету відсутні

Підвищує якість та ефективність
надання послуг у цій сфері
Держпродспоживслужбою та її
територіальними органами.
Сприятиме зменшенню дорожньотранспортних пригод
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Альтернатива
1
Збереження
чинного
регулювання

здійснення
сільськогосподарсь
кої діяльності в
сфері реєстрації
тракторів,
причепів,
причіпних машин.
У
суб’єктів
господарювання та
громадян вигоди
мінімальні.
Не
буде
необхідності
витрачати час і
кошти
на
процедури
пов’язані
з
реєстрації
сільськогосподарсь
ких
машин,
підготовки
механізаторських
кадрів,
видачі
посвідчень
трактористамашиніста.
У держави вигоди
відсутні.

Неминучі
ускладнення
при
реєстрації
сільськогосподарськ
их
машин,
підготовки
механізаторських
кадрів,
видачі
посвідчень
трактористамашиніста
суб’єктами
господарювання
у
зв’язку
з
невизначенням
повноважень
державних органів.
Існують
грошові
витрати пов’язані із
підтвердженням
факту опублікування
в
друкованих
засобах
масової
інформації
оголошення
про
втрату
реєстраційного
документа
та
номерного знака та
витрати часу на
здійснення
цієї
вимоги.

Залишення ситуації яка існує
сьогодні без змін є неможливою
оскільки не буде забезпечено
реалізацію державної політики та
рішень Уряду про оптимізацію
центральних органів виконавчої
влади та визначення їх
повноважень.
Недоліки і неточності у
нормативно-правових актах у сфері
реєстрації сільськогосподарських
машин, підготовки
механізаторських кадрів, видачі
посвідчень тракториста-машиніста
створюють додаткові перепони для
власників транспортних засобів
при реалізації їхніх прав.

У держави витрати
відсутні.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи або причини відмови від
альтернативи

Альтернатива 1
Залишення ситуації
без змін

Збереження чинного регулювання без змін не враховує
функціональні повноваження Держпродспоживслужби
відповідно до адміністративної реформи органів виконавчої
влади згідно постанови Кабінету Міністрів України від
10.09.2014 № 442 “Про оптимізацію системи центральних

Оцінка ризику зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Зміна законодавства
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органів виконавчої влади” та не відповідає нормативноправовим актам у сфері реєстрації транспортних засобів що
вносить непорозуміння під час їх оформлення та створює
додаткові перепони для власників техніки при реалізації
їхніх прав.

Альтернатива 3
Забезпечує
досягнення цілей
державного
регулювання

Запропонований спосіб вирішення проблеми є найбільш
доцільним та адекватним з огляду на можливість виконання
та ефективної реалізації регуляторного акта, який дозволить
забезпечити приведення у відповідність до вимог діючого
законодавства відносин у сфері реєстрації
сільськогосподарських машин, підготовки механізаторських
кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста.
Завершить процедуру ліквідації Держсільхозінспекції та
передачу частини її функцій Держпродспоживслужбі.
Спростить і прискорить процедуру здійснення
сільськогосподарської діяльності в сфері реєстрації
тракторів, причепів, причіпних машин.

Зміна законодавства

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Розв’язання зазначеної проблеми забезпечить прийняття та реалізація цього
проекту постанови шляхом приведення нормативно-правових актів щодо реєстрації
сільськогосподарських машин, підготовки механізаторських кадрів, видачі
посвідчень тракториста-машиніста у відповідність до діючого законодавства а саме:
у зв'язку з покладенням відповідних функцій на Держпродспоживслужбу;
спрощенням Поряду реєстрації сільськогосподарських машин, підготовки
механізаторських кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста;
Реалізація регуляторного акта забезпечить вирішення визначених проблем:
- реалізує державну політику та рішення Уряду про оптимізацію центральних
органів виконавчої влади та визначення їх повноважень.
- врегулює питання порядку здійснення відомчої реєстрації тракторів,
причепів, причіпних машин відповідно до чинних законодавчих і нормативноправових актів;
- усунуне суперечності з чинними законодавчими і нормативно-правовими
актами, тим самим спростить процедуру реєстрації;
- спростить здійснення сільськогосподарської діяльності в сфері реєстрації
тракторів, причепів, причіпних машин;
- заощадить кошти і час суб’єктів господарювання та фізичних осіб шляхом
вилучення із Порядку реєстрації норм права щодо необхідності підтвердження
факту опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про
втрату реєстраційного документа та номерного знака для отримання їх дублікатів та
про проведення тимчасової реєстрації у зв’язку з втратою свідоцтва про реєстрацію
з відміткою про зняття з обліку.
У разі прийняття проекту постанови будуть встановлені чіткі, єдині та вичерпні
вимоги до проведення державної реєстрації сільгосптехніки, підготовки
механізаторнських кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста.
Прийняття проекту постанови дасть можливість захистити державні інтереси у
цій сфері.
Заходи, які повинні здійснити суб’єкти господарювання для впровадження
цього регуляторного акта – ознайомитися з проектом постанови, який
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опублікований на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби, у разі наявності,
направити обґрунтовані пропозиції та зауваження. Дотримуватись вимог
законодавства з питань державної реєстрації сільгосптехніки, підготовки
механізаторнських кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста
Заходи, які необхідно здійснити органам влади для цього регуляторного акта
–забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом
його оприлюднення на веб-сайті Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів та провести громадське обговорення
проекту постанови.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Реалізація проекту постанови не вимагає ресурсного та фінансового
забезпечення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту прав споживачів.
Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування,
фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги,
оцінюється вище середнього.
Витрати великих та середніх суб’єктів господарювання становлять:
за рік - (-1088430 грн);
за п’ять років –(.-5442150).
Витрати суб’єктів малого підприємництва становлять за рік - ( -12694344 грн);
за п’ять років –( -63471720 грн).
Витрати у Держпродспоживслужби та її територіальних органів відсутні.
Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Порядко- Витрати
вий номер
1

2
3
4

5

6

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та
приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення
кваліфікації персоналу тощо, гривень
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та
поданням звітності державним органам, гривень
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного
нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/ приписів тощо), гривень
Витрати на отримання тимчасового свідоцтва у зв’язку
з втратою свідоцтва про реєстрацію з відміткою про
зняття з обліку, гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські

За
перший
рік

За
п’ять
років

0

0

0

0

0

0

-63

-315

0

0

10
7
8

9
10

11

товари тощо), гривень
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,
гривень
Витрати на опублікування в друкованих засобах
масової
інформації
(газета
«Голос
України»)
оголошення про втрату реєстраційного документа та
номерного знака для отримання їх дублікатів
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього
підприємництва, на яких буде поширено регулювання,
одиниць
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на виконання регулювання
(вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0

0

-150

-750

-213
5110

-1065
5110

-1088430

-5442150

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Враховуючи безперервність функціонування галузі ветеринарної медицини,
сфер безпечності харчових продуктів, карантину та захисту рослин, охорони прав на
сорти рослин, реєстрації сільськогосподарської техніки, послуг санітарноепідеміологічного благополуччя, насінництва та розсадництва наказ доцільно
запроваджувати на необмежений термін, його дія буде постійною та буде залежати
від змін у законодавстві.
Зміна строку дії наказу можлива в разі зміни законодавчих актів вищої
юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проект наказу, індексування
вартості послуг та за результатами відстеження результативності дії регуляторного
акта.
Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства
після його державної реєстрації.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть
встановлюватися після набрання чинності проекту постанови.
Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:
1. Розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних із дією акта.
Не очікується збільшення або зменшення розміру надходжень до державного та
місцевих бюджетів, пов’язаних з дією цього акта.
Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.
2. Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб,
діяльність яких пов’язана з реєстрацією сільськогосподарських машин, підготовки
механізаторських кадрів, видачі посвідчень тракториста-машиніста.
3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з
основних положень регуляторного акта – високий, оскільки повідомлення про
оприлюднення, проекту постанови та аналізу регуляторного впливу акта розміщено
на офіційних веб-сайтах Мінагрополітики (http://www.minagro.gov.ua) у розділі
«Регуляторна політика», підрозділ «Проекти регуляторних актів» та

11

Держпродспоживслужби (http://www.consumer.gov.ua) у розділі «Діяльність»,
підрозділ «Обговорення проектів документів».
4. Витрати часу у зв’язку виконанням вимог акта відсутні.
Для визначення результативності пропонується встановити такі показники:
Кількість виданих посвідчень тракториста-машиніста;
Кількість заяв власників машин які замінюють номерний знак машини або
реєстраційний документ;
Кількість роз’яснень наданих суб'єктам господарювання та/або фізичним
особам, які звертаються до Держпродспоживслужби та її територіальних органів
для отримання відповідної послуги.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись
Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
прав споживачів шляхом обробки статистичної звітності.
Базове відстеження результативності проекту наказу здійснюватиметься до дня
набрання чинності цим актом.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності
цього регуляторного акта з використанням показників результативності шляхом
аналізу статистичних даних порівняно з даними базового відстеження
результативності.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня
виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із
аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.
Метод проведення відстеження результативності – статистичний.
Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження
результативності – статистичні.
Для відстеження результативності, будуть використовуватися дані, отримані за
результатами
перевірок,
проведених
структурними
підрозділами
Держпродспоживслужби та її територіальними органами.
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1
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 "18" січня 2018 р. по "19" лютого 2018 р.

Поряд
ковий
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)

12
Інтернет-консультації з суб’єктами
малого, середнього та великого
підприємництва щодо оцінки затрат,
які вони можуть понести внаслідок
дії регулятоного акта.

1

Опрацювання Проекту
та підтримка основних
цілей Проекту акта
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2

Опрацювання зауважень
та
пропозицій
які
надійшли
від
представників служб для
підготовки
остаточної
редакції Проекту акта
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Робоча зустріч з представниками
профільних служб

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
загальна кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється
регулювання 45994 (одиниць), у тому числі мікро підприємництва 25400 (одиниць)
та малого підприємництва 20594 питома вага суб'єктів малого підприємництва у
загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90
(відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу" на сферу інтересів суб'єктів
господарювання).
Витрати на юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта проведено на прикладі сільськогосподарських
підприємств, показники витрат суб’єктів господарювання є орієнтовними.
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого та мікро підприємництва на
виконання вимог регулювання
Поря
дков
ий
номе
р

Найменування оцінки

У
перший
рік
(стартовий
рік
впровадження
регулювання

Періодичні
(за наступний
рік)

Витрати за п’ять років

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

2

3

Придбання необхідного
обладнання (пристроїв, машин,
механізмів)
Витрати
на
отримання
тимчасового свідоцтва у зв’язку
з
втратою
свідоцтва
про
реєстрацію з відміткою про
зняття з обліку, гривень
Процедури експлуатації
обладнання (експлуатаційні
витрати - витратні матеріали)

0

0

0

-63

-63

-315

0

0

0

13
4

5

6

7

8

Процедури обслуговування
обладнання (технічне
обслуговування)
Витрати на опублікування в
друкованих засобах масової
інформації
(газета
«Голос
України»)
оголошення
про
втрату
реєстраційного
документа та номерного знака
для отримання їх дублікатів
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків1+2+3+4+5)
Кількість суб’єктів
господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х
кількість
суб'єктів
малого
підприємництва,
що
повинні
виконати вимоги регулювання
(рядок 6 Х рядок 7)

0

0

0

-150

-150

-750

-213

-213

-1065

45994

45994

45994

-9796722

-9796722

-48983610

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання та звітування
9

0

0

0

0

0

0

Процедури отримання первинної
інформації про вимоги
регулювання.

10

Процедури організації виконання
вимог регулювання

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення
процесу перевірок

0

0

0

13

Отримання свідоцтва трактористмашиніст

-63

-63

-315

-63

-63

-315

14

Разом, гривень
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 +
13)

15

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

45994

45994

45994

14
-2897622
16

-14488110

-2897622

Сумарно, гривень
(рядок 14 Х рядок 15)

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого та
підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Пор
ядко
вий
номе
р

Показник

мікро

Перший рік регулювання
(стартовий)

За п'ять років

-48983610

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого
підприємництва на виконання регулювання

-9796722

2

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

-2897622

3

Сумарні витрати малого підприємництва на
виконання запланованого регулювання

-12694344

-63471720

4

Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання суб'єктів малого
підприємництва

0

0

-12694344

-63471720

5

Сумарні витрати на виконання запланованого
регулювання

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів
«___»___________2018 р.

-14488110

Володимир ЛАПА

