
АНАЛIЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проскту Закону <<про державну допомогу суб'ектам господарювання>)

I. Визначення проблеми

ЗакоН УкраТни <ДрО державнУ допомогу суб'сктам господарювання>, що набрав

чинностi у повному обсяЪi oz.-oB.zorz (далi - чинний Закон) та який було прийнято на

виконання взятих Украiъою мiжнародних зобов'язань, передбачених Угодою про

асоцiацiЮ мiж Украiноо, . однiеi .iopo"", та Свропейським Союзом, европейським

спiвтовариством .'uror"bT енергii i iхнiми державами_членамI4, з iншоi сторони (далi _

Угода про асоцiацiю) та .ЩогЪвором ,,ро заснування Енергетичного Спiвтовариства,

визначив днтимонопольний KoMiTeT Украiни (далi - KoMiTeT) Уповноваженим органом з

питань державноТ допомоги.
згiдно зi статтею 264 угоди про асоцiацiю сторони домовились, що вони

застосовуВатимуIЬ положенНя УгодИ з використанням ]д ц*,ч"оа тлумачення критерiiв,

що u"rn""uori iз застосуванням статей 10ъ, 107 та 93:.ЩогоЬору про функцiонрання

европейського Союзу, ,onp.ru вiдповiдну судову практику Суду е:р"}g_:_"1:_::_9:::::_:

,uno* вiдповiдне вторинне закоЕодаВство, paMKoBi положенIUI, KepiBHr принципи та 1нш1

чиннi адмiнiстративнi акти Союзу.
За час реалiзацii KoMiTeToM, передбачених чинЕим Законом, повноважень було

виявлено недосконалостi встановлеIIого правового регулювЕшня, якi поJU{гають у

прогалинах процесуального характеру, невiдповiдностi,ньрйам Угоди про асоцlацlю, а

також cпoT3opeцHi застосування правил державноi доirомоги, що ускладнюе н,}лежне

. виконання Койiтетом cBoix функцiЙ контролю за державЁОЮ допомогою.
Просктом ЗаконУ УкраiЪи <<Гlpo державну допомqry суб'скталл господарюваIIня)

(далi , Проект Закону) передбачасться приведення нацiонального законодавствадо шравиJI

*orriTop"".y i контрЬлю ДержавIIоi допомоги, що закрiпленi Угодою про асоцiацiю та,

вiдповiдно, acquis СС.
Зокрема, В Проектi Закону, У визначенlri <<державна допомога суб'сктам

господарювання)> передбачено важJIивий компонент - вплив на мiЖНаРОДНУ r:Р.РО'*11
Украiною та краiнами€С,який е невiд'емною озЕакою для визнання державно1II1дтримки

державноЮ доfIомогоЮ, згiдно з положенIUIми Угоди' про аСочiацiю та вiдповiдного

. Законопроектом також пропонуеться, для цiлей сфери державноi допомоги,

встановити нове визначення <<суб'екта господарювання)) та надати визначення

<<економiчноi дiяльностi>>, на яку буле поширюватись ,лiя Закону, а також 
"о1],":

(перевага>, ((цата IIадання державноi допомоги)), (цата ОтриМання державно1 допомоги в

роJпорядження)>. У Проектi Зако"r a:lT,"Ty:Tl._::,:rTT*"::o,ou,o 
незначноi

державноl допомоги, послуг загальЕого економiчного iнтерёЬу, форм державноТ допомоги,

що позитивно 11озЕачиться на обiзнаностi надавачiв держаЁЁоi допомоги,
Бiльше того, запропонованi змiни заповнюють rrрогалини, якi iснують у чинному

Закоцi. Так, статтею 3 чинного Закону передбачено, що перелiк послуг, що cTaHoBJuITb

загальний економi.шrий iHTepec, встановлюеться кму, однак такий пiдхiд концептуально

не вiдпоВiдае нормам закоЕодавства СС, вiдповiдно до яких, компенсацiя за надання

послуг оцiнусться або як не державна допомога, або як допустима державна допомог1
ПоложенНя прО те, щО УповноваЖений орган, oKpiM нацiонального законодавства,

керустьсЯ положеннями мiжнародних договорiв, рамкових попожень, керiвних принцишiв

та iншими актами сС при винесеннi рiшення забезпечуе дотримання зобов'язань,

встановлених Угодою про асоцiацiю, а також дозвоJUIе фуIIтовно та ефективно розгJU{дати

повiдомлення та справи державноТ допомоги.
Проектом Закону пропонуеться встановлення ва)кJIивого

строку давностi повернення державноi допомоги, якого не ipHye У
,. 

"1; 
,

iHcTpyMeHry - перебiгу
чинному Законi.
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KpiM того, для ефективного та швидкого розгJuIду повiдомлень та справ державноi
допомоги проектом Закону пропонусться розrrодiл повновtlжень мiж Уповноваженим
органом та органами Уповноваженого органу (адмiнiстративна колегiя (колегii), державнi

угIовноваженi KoMiTeTy), а також встановлюеться штраф суб'сктiв господарювчlння у разi
неподання iнформацii до KoMiTeTy у розмiрi 1 проценту лоходу вiд реалiзацii продукцii за
останнiй звiтний piK в раrrлках розгJu{ду справи.

l Враховуючи наведене, icHye необхiднiсть прийняття новоi редакцii Закону Украiни
<Про державну допомогу суб'ектам господарювання>, що обумовлено, виявленим у
процесi правозастосування KoMiTeToM, недосконалостей чинного Закону.

Iнформацiю про ocHoBHi гругlи (пiдгрупи), на якi прiiблема спр{tвJuIе негативний
наведено у таблt]I IJlиts о ицl

Групи (пiдгрупи) Так Hi
Громадяни х
flepxcaBa х
Суб' скти госrrодарювання, х
у тому числi суб'екти мitлого пiдприемництва х

Проблему не може бути розв'язано за допомогою ринкових механiзмiв, оскiльки if
вирiшення можJIиво досягнути лише шJuIхом прийняття HoBoi редакцii Закону УкраiЪи
<Про державну допомоry суб'екталл господарювання), з метою створення ефективного
правового забезпечення системи контролю i монiторингу державноi допомоги.

Чинне законодавство у сферi державноi допомохи склЦаеться iз Закону УкраiЪи
<Про державну допомогу суб'ектаrrл господарювання)), критерiiЪ оцiнки допустимостi
леgжавноi допомоги, затверджених постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни та
ПоРядкаlrли, розробленими KoMiTeToM на виконання вимог чинного Закону. Отже,
проблему не може бути розв'язано за допомогою чинних регуJuIторних aKTiB, оскiльки
вищевикладена проблематика закрiплена на piBHi Закону та потребуе прийняття новоi

Отже, для вирiшення проблеми необхiдно розробити вiдповiдний нормативно-
правовий акт, а саN4е, проект Закону Украiши <Про державну допомоry суб'ектам
господарювання)).

'

II. I|iлi державного реryлювання
'l!

I-{iлями державного регулювання, яке передбачено Проектом Закону, е

встановленшI прЕIвових засад контролю та монiторингу,державноТ допомоги суб'ектам
господарювання, з метою виконання мiжнародних зобов'язань Украiни, а також

цержави в eKoHoMiKy з метою
стимулювання певноТ господарськоi дiяльностi, завдяки чому шт)пIно створюються бiльш
сприятливi умови дJuI окремих суб'ектiв господарювання або окремих видiв дiяльностi. Як
наслiдок, така допомога спотворюс конкуренцiю, оскiльш4. створюе рiзнi умови дJuI
суб'ектiв господЕ)ювання, якi отримують допомогу, та субlектiв, що if не отримують.
Водночас, наявнiсть держчtвного регулювання у цiй сферi.поJuIгае не в обмеженнi права
держави надавати державну допомогу, а в забезпеченнi надаЕня цiеТ допомоги у спосiб,
який не призводить до негативних наслiдкiв для конкуренцiТ.

Запропопований регуляторний акт мае на MeTi наближення нацiонального
законодавства у сферi державноi допомоги до законодzIвства еС, виконання зобов'язань,
передбачених Угодою про асоцiацiю, зосередження увЕги краiЪи на бiльш масштабних та
проблемних справах державноi допомоги, забезпечення фунтовного та ефективного
пiдходу до розгляду повiдомлень та справ, ефективний розподiл пQвновa:кень дJuI

, -:. ,i



виконання функцiй контроJIю i монiторингу державноi допомоги, пiдвищення обiзнаностi
надавачiв державноi допомоги.

III. Визначення та оцiнка альтернативних способiв досягнення цiлеЙ

1. Визначеннячrльтернативнихспособiв

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Залишення iснуючоi ситуацii без змiн
Альтернатива2 Скасування правового регулювання
Альтернатива 3 Прийняття новоi редакцii Закону

2. Оцiнка вибраних альтернативних способiв досягнення цiлей
Оцiнка впливу на 1 в и

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива негативний вплив:

невiдповiднiсть системи
контролю i монiторингу
державноi допомоги правилzlм,
передбаченим Угодою про
асоцiацiю;
- недостатне та неефективне
IIравове заоезпечення для
здiйснення оцiнки допустимостi
iаходiв державноi допомоги;
- ускладнення реалiзацii
KoMiTeToM повноважень
Уповноваженого органу з

питань державноi допомоги.
Альтернатива2 негативний вплив:

- вiдсутнiсть контролю за
нйанням державноi допомоги;
- невиконання мlжнародних
зобов'язань, передбачених
Угодою про асоцiацiю, у сферi
державноi допомоги.

Альтернатива 3 Позитивний вплив:
- виконання мiжнародних
зобов'язань, передбачених
Угодою про асоцiацiю, у сферi
державноi допомоги;
- нi}лежна реалiзацiя KoMiTeToM
повноважень Уповноваженого
органу з питань державноi
допомоги у повному обсязi;
- встановлення необхiдних
правових механiзмiв для
здiйснення оцiнки доrryстимостi
заходiв державноi допомоги.



Альтернатива 1

Альтернатива2
негативний вплив на:

- економiчний piBeHb життя;
- зайнятiсть, робочi мiсця.

Альтернатива3
позитивний вплив на:
- економiчний piBeHb життя;
- зайнятiсть, робочi мiсця.

ект1Оцiнка в на 1н в в госпо я

Показник Великi Середнi Ma,Ti MiKpo Разом

Кiлькiсть суб'ектiв господарювання,
що пiдпадають пiд дiю регулповання,)
одиниць-

446 16 057 з39314 292172 з55817

Пlттома вага групи у загальнiй
.]

кlлькост1, вlдсоткlв
0,1 4,5 95,4 82,з х

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Внаслiдок недостатньоi

урегульованостi процесу
контроJIю та монiторингу за
наданням державноi
допомоги можливий
негативний вплив на:

- продуктивнiсть та
конкуренто спроможнiсть
суб'сктiв господарювання;

- iнновацii та

розвиток;
- доступ до фiнансiв.

Альтернатива2 Внаслiдок
неврегульованостi процесу
контроJIю та монiторингу за
надаяням державноi
допомоги, недопустимоi
дJuI конк}ренцii можливий
н-егативнии вплив на:

- продуктивнiсть та
конкурентоспроможнiсть
суо'ектlв господарюв€lн ня;

- iнновацiТ та

розвиток;- доступ до фiнансiв.
АльтернативаЗ Внаслiдок урегульованостi

процесу контролю та
монiторингу за наданням
державноi допомоги
позитивний вплив на:

- продуктивнiсть та
конкурентосrrроможнiсть
суб'сктiв господарювання;

- iнновацii та
розвиток:



I

,щiя аналiзованого акту мас поширюватися на ycix потенцiйних отримувачiв державнот допомоги.
2 Оцiночнi данi на ocHoBi даних ,ЩержавноТ Служби УкраiЪи за 2018 piK, розмiщеними в мережi IHTepHeT за

адресою: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fir/ф_ed/kp_ed_r/ф_ed_u_2018.htm.

IV. Вибiр найбiльш оптимального альтернативного способу досягнення цiлеЙ

Витрати, якi будуть виникати внаслlдок дli ого акта.

CyMapHi витрати за альтернативilми Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. CyMapHi витрати для
суб'ектiв господарювання великого i
середнього пiдприемництва згiдно з додатком
2 до Методики проведення аналiзу впливу

регуJIяторного акта фядок 11 таблицi
кВитрати на одЕого суб'екта господарюванЕя
великого i середнього пiдприемництва, якi
виникають внаслiдок дii регуляторного акта))

0

Альтернатива 2. ClMapHi витрати дJIя

суб'ектiв господарювання великого i
сdреднього пlдприемництва зпдно з додатком
2 до Методики шроведення ана-пiзу впливу

регуJuIторного акта фядок 11 таблицi
<Витрати на одного суб'екта господарювання
веJIикого i середнього пiдприемництва, якi
виникають внаслiдок дii регуляторного акта>)

Ал5тернатива З. CyMapHi витрати для
суб'сктiв господарювання великого i
середнього пiдприемництва,згiдно з додатком
2 до Методики проведоння аналiзу впливу

регуJuIторного акта фядок 11 таблицi
<<Витрати на одного суб'екта господарювання
великого i середнього пiдприемництва, якi
виникають внаслiдок дii регуляторного акта>)

0

Рейтипг
результативностi

(досягнення цiлей пiд
час вирiшення проблеми)

Бал

результативностi
(за чотирибальною
системою оцiнки)

KoMeHTapi щодо присвоення
вiдповiдного бала

Альтернатива 1 1 Щiлi прийняття регуJIяторного чжта не
можуть буrи досягнутi (проблема
tIродовжус iснувати)

Альтернатива2 1 Щiлi прийняття регуJIяторного акта не
можуть бути досягнутi (проблема
продовжуе iснувати)

Альтернатива 3 4 I]iлi прийняття регуляторного акта
можуть бути досягнутi повною мiрою
(проблема бiльше iснувати не буде)

, Рейтинг
результативностi

Вигоди
(пiдсумок)

Витрати
(пiдсумок)

Обгрунтування вiдповiдного мiсця
ztльтернативи у рейтингу

0



Альтернатива 1 1 1 Альтернатива не забезпечуе
досягнення цiлей регулювання.
5а вlдсутностl вигод, кlлькlсть

] ,i

неврегульованих витрат
залишаеться значною.

Альтернатива2 1 1 Альт9рнатива не забезпечуе
досягнення цlлеи регулювання.
За вiдсутностi вигод, кiлькiсть
неврегульованих витрат
залишаеться значною.

Альтернатива 3 4 4 Альтернатива забезпечуе
досягнення цlлеи регулювання.
За вiдсутностi неврегульовilних
витрат, дозволяе досягн)"ти
максимаJIьноi кiлькостi вигод,

Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраноi,
.rльтернативи/причини вiдмови вiд',

альтернативи , :i

Оцiнка ризику
зовнiшнiх чинникiв на
лiю запропонованого
DегуJU{торного акта

Альтернатива Неприйняття новоТ редакцii Закону Украiни
<Про державну допомогу субЪктам
госIIодарювання) з€lлишатиме прогалини в
правовому регулюваннi сфери державноi
допомоги, що, в свою чергу, не дозволить
здiйснювати ефективну оцiнку допустимостi
заходiв державноi допомоги, контролю за
державною допомогою, а також не
дозволить виконати Украiною мiжнароднi
зобов'язанi, передбаченi Угодою про
асоцiацiю, у сферi державноi допомоги у
повному обсязi.
Вiд такоi чlльтернативи слiд вiдмовитись."

х

Альтернатпва2 Прийняття рiшення щодо скасування Закону
унеможJIивить функцiонування ]:всiеi

системи контролю та монiторингу
державноi допомоги. i'
Наслiдком скасування правового
регулюваЕня у сферi державноi допомоги
буле пряме невиконання Украiною
мiжнародних зобов'язань, передбачених
Угодою про асоцiацiю, у сферi деРжавноi
допомоги.
Вiд такоi Еulьтернативи слiд вiдмовитись.

х

Алrьтернатива 3 Прийняття новоi редакцii проскту Закону
Украiни <Про державну допомогу
суб'ектам господарювання) забезпечить
викоЕання мiжнародних зобов'язань,
передбачених Угодою про асоцiацiю, у
сферi державноi доlrомоги, налёЯну
реалiзацiю KoMiTeToM повноважень
Уповноваженого органу з питань деЁ#Двноi

х



допомоги у повному обсязi та встановити
необхiдних правових механiзмiв дJuI
здiйснення оцiнки допустимостi заходiв

ноi допомоги.

V. Механiзми та заходи, якi забезпечать розвОязання визначено[ проблеми

просктом акту передбачаеться tIриведення нацiонального законодавства до прЕIвил
контродЮ i монiтоРингу дерЖавноi допомоги, що зафiпленi Угодою про асоцiацiю,
зокрема щодо: , ,,.;.

визначення (державноi допомоги> в.чаьтинi впливу на торгiвлю мiж
УкраiЪою та СС;

- наДання новИх визначеНь (еконоМiчноТ дiялЬностi>>, <(перевчги), (дати
надання державноi допомоги>) тощо;

- ДОТаЛiЗаЦii Положень стосовно незначноi державноi допомоги, послуг
загального економiчного iHTepecy, форм державноi допомоги;

- роЗподiлУ повнов€Dкень мiж Уповноваженим органом та органаN{и
Уповноваженого орг€lну;

допомоги; 
встановлення перебiгу строку давностi. повернення державноi

удосконалення процедури розгJIядУ повiдомлень i справ про
державнУ допомогу, перегJUIдУ рiшень, розгJIяду зЕUIв про незаконну державну
допомоry;

встановлення штрафу суб'ектiв госпОДЬrовання у разi неподilння
iнформацii до KoMiTeTy в рамках розгJIяду справи. ,'

VI. Оцiнка виконання вимог реryляторного акта iаjiЬжно Bi,li pecypciB, якими
розпоряджаються органи виконавчоi влади чи органи мiсцевого самоврядування,
фiзичнi та юридичнi особи, якi повиннi проваджувати або виконувати цi вимоги

питома вага суб'ектiв малого пiдприемництва (ма.гlих та мiкропiдприсмств разом) у
за|альнiй кiлько.стi суб'ектiв господарювання, на яких поширю€ться регулювання,
гIеревищуе l0 вiдсоткiв. Здiйснено розрilхунок витрат на запровадження державного
регулюваНня дJUI суб'ектiВ мЕtлогО пiдприемництва (Тест малого пiдприсмництва) (див.
додаток 2).

VII. Обrрунтування запропонованого строку дii реryляторного акта

запропонований регуляторний акт розроблено з метою приведення нацiонального
законодавства у сферi державноi допомоги до положень УгоДи'про асоцiацiю.

TepMiH дiт Угоди про асоцiацiю про асоцiацiю не обмежений.
TepMiH дii Закону Украiни <про державну.щопомогfrсуб?екталл господарювання) необмежений. 'i 1 :

Враховуючи наведене, набрання чинностi актом прбпонуеться встановити через 30
(тридцять) к€rлендарних днiв з дня його офiцiйного опуЬлiкування; TepMiH дii
безстроковий.

VПI. ВизНачення показникiв результативностi дii реryляторного акта

Щля оцiнки результативностi регуJUIторного акта нЬ вбачасться можJIивим
виqначити показники результативностi у кiлькiснiй формi. OcHoBHi положення проскту
JaKoHY спрямоваН1 на впровадженшI ефективногО правовогО регулюваIIнII сфери

i,ii



державноi допомогИ суб'ектаМ госIIодарювання, оцiнки цалежностi заходiв державноi

пiдтримки до державнот допомоги, а також оцiнки допустимостi державноi допомоги,

визначення орiентовного розмiру втрат та вигод для суспiльства, пов'язаних iз

застосуванням IIроекту акта е неможпивим,
якiсним покitзником результативностi запропонованого регуляторного акта можна

визначити виконання завдань контроJIю i монiiорингу державноi допомоги суб'сктам

господарювання KoMiTeToM

IX. ВизначеннЯ заходiво за допомогою яких здiйснюватиметься вЦстеження

результативностi дii реryляторного акта

стосовно регуляторного акту KoMiTeToM буле здiйснюваТиСЬ баЗОВе ВiДСТеЖеННЯ

результативностiЪротягом року з дня набрання тIинIIостi актом, Базове "'о:,т_,_т] 
U,j:

проведено шJUIхом аналiзу зауважень та пропозицiй, що надходитиN[у,1 лiт
auiпr"р.aованих осiб стосовно проекту акта. Повторне вiдстеження результативност1

,пurуьru"я здiйснити через два роки пiсля набуття чинностi регуляторним актом шл,гхом

""*Ь' якостi виконання завдань щодо контролю i монiторингу, державноi допомоги

суб'екта:rл господарювання. ]

метод проведення вiдстеження результативностi - статистичний.

вiдстеження результативностi здiйснюватиметься за допомогою статистичних

даних (данi KoMiTeTy щодо застосування акта),

Голова KoMiTeTy О. ПIЩАНСЪКА

]

i
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,Щодаток 1

витрАти
на одцого суб'екта господарюванця великого i середнього

Розрахунок вiдповiдних витрат на одного суб'екта господарювання

@,ЩepжaвнoTCлyжбиУкpaiнизa2018piк,poзмiщениМиBмеpежiIнтеpнетзa
адресою: http://ukrstat.gov.ualoperativ/operativ2013/fir/kp_edlф_ed_u/ф_ed_u_2Ql8.htm.
" За пригцпценtUI, що кiлькiсть суб'ектiв господарюванIUI великого та сЕредФого пiдприемницгва в YKpaTHi
зrtлишиться незмiнною. ,],.,

lliдп Iрисмництва, якl виникають внаслlдок дlr регYляторного акта
Поряд
ковий
номер

Витрати За
перший

piK

За поять
poKiB

1 Витрати на придбання основних фондiв, обладнання та
приладiв, cepBicHe обс;ryговуваннrl, Еавчання / пiдвиriцення
квалiфiкацii персонаlry тощо, гривень

0 0

2 Податки та збори (змiна розмiру податкiв / зборiв,
виникнення необхiдностi у сплатi податкiв / зборiв),
гривень

0 0

J Витрати, пов'язанi iз веденням облiку, пiдготовкою та
поданням звiтностi державним органам, гривень

0 0

4 Витрати, пов'язанi з адмiнiструванням заходiв державного
нагляду (контролю) (перевiрок, штрафних санкцiй,
виконання рiшень/ приписiв тощо), гривень : :1:;з.ii 1 ,

0 0

5 Витрати на отримЕlння адмiнiстративних посJIуг (д9зволiв,
лiцензiй, сертифiкатiв, aTecTaTiB, погоджень, висЙовкiв,
проведення незалежних / обов'язкових ексtIертиз,
сертифiкацii, атестацii тощо) та iнших послуг (проведення
наукових, iнших експертиз, стрtжування тощо), гривень

0 0

6 Витрати на оборотнi активи (матерiали, канцелярськi
товари тощо), гривень

0 0

.| Витрати, пов'язанi
гривень

iз наймом додаткового персонirлу, 0 0

8 Iнше (угочнити), гривень 0 0
9 РАЗОМ (сумарядкiв: 1 + 2 + З + 4 +5 + б + 7 + 8). гривень 0 0
10 Кiлькiсть суб'ектiв господарювання великого та

середнього пiдприемЕицтва, на яких буде поширено
регулювання, одиниць

1б 503' 16 503'

11 CyMapHi витрати суб'ектiв господарювання великого та
середнього пiдприсмництва, на виконання регулЮВДння
(BapTicTb регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гршСjЁь

0 0

Вид витрат Перiодичнi
(за piK)

Витрати за
п'ять poKiB

Виррати на придбання основних фондiв,
обладнання та приладiв, cepBicHe
обслуговування, навчання/пiдвищення
квалiфiкацii персоналу тощо

0 0 0

i



Вид витрат Витрати на сплату податкiв та
зборiв (змiнених / нововведених)

(за piK)

Витрати за
rl'ять poKiB

Податки та збори (змiна розмiру
податкiв/зборiв, виникнення
необхiдност! у сплатi податкiв/зборiв)

0 0

i В"д витрат Витрати* на ведення
облiку, пiдготовку та
подання звiтностi (за

piK)

Витрати на
оплату

штрафних
санкцiй за piK

Разом
за piK

Витрати за
п'ять poKiB

.Витрати, пов'язанi iз
веденням облiку,
пiдготовкою та
rrоданням звiтностi
державним органЕIм
(витрати часу
персоналу)

0 0 0 0

Вид витрат Витрати* на
адмiнiструв€lння

заходiв державIIого
нагляду (контролпо) (за

piK)

Витрати на оплату
штрафних санкцiй

та усунення
виявдених

порушеii_ь (за piK)

Разом
за piK

Витрати
за п'ять
poKiB

Витрати, пов'язанi з
адмiнiструванням
заходlв державного
нагляду (контролю)
(перевiрок, штрафних
санкцiй, виконання
рiшень/ приписiв
тощо)

0 0 0

Вид витрат Витрати на
проходження
вiдповiдних

процедур (витрати
часу, витрати на

експертизи, тощо)

Витрати
безпосередньо

на дозВоли,
лiцензii,

сертифiкати,
cTpaxoBi . 

,

полlси'(за plк -
стартовйй)

Разом за
piK

(стартовий)

Витрати
за п'ять
poKiB

Витрати на отримання
адмiнiстративних послуг
(дозволiв, лiцензiй,
сертифiкатiв, aTecTaTiB,
потоджень, висновкiв,
проведення незалежних /
обов'язкових експертиз,
сертифiкацii, атестацii

0 0 0

0

0



тощо) та iнших послуг
(проведення Еаукових,
iнших експертиз,
страхування тощо)

Вид витрат За piK
(стартовий)

Перiодичнi
(за наступний

piK)

Витрати за
п'ять poKiB

Витрати на оборотнi активи
(матерiали, канцеJu{рськi товари
тощо)

0 0 0

Вид витрат Витрати на оплату працi додатково
найманого персонt}лу (за piK)

Витрати за
п'ять poKiB

Витрати, пов'язанi iз наймом
додаткового персоналу

0 0



,Щодаток 2

твст
малого пiдприсмництва (М-Тест)

1. Консультацii з представниками MiKpo- та мЕrлоТо пiдприсмництва ЩоДо ОЦiНКИ

впливу регулювання

Консультацii щодО визначенЕя впливУ запропонованого регулювання на суб'ектiв
малого пiдприсмництва та визначення детi}льного перелiку процедур, виконання яких
необхЦно для здiйснення регулювzlння, проведено розробrrиком у перiод з "04" ТРаВНЯ

202О р. по "03" липня 2020 р.

Порядковий
номер

Вид консультацiТ (публiчнi
консультацii прямi (круглi столи,

наради, робочi зустрiчi тощо),
iнтернет-консультацii прямi

(iнтернет-форуми, соцiальнi мережi
тощо), запити (до пiдприемцiв,

експертiв, науковцiв тощо)

кiлькiсть
уrасникiв

консулртацiй,
осiб

OcHoBHi результати
консультацiй

(опис)

Консультацii у формi
вебконференцiй з обговорення
положень Проскту Закону |4-
15.09.2020, |'7 .09.2020 проведеного
представникilNIи проекту технiчноi
допомоги Свропейського Союзу
кПiдтримка Антимоношольного
KoMiTeTy Украiни у впровадженнi
правил державноi допомоги>, а
також представникаN{и

,Щепартаменту монiторингу i
контроJIю державноi допомоги
KoMiTeTy.

Проект акту в
цiлому вiдповiдае
положенням
вiдповiдних acquis
еС. Отримано
пропозицii та
зауваження.
Проект Закону
було
доопрацьовано.

Запит до европейських експертiв з

проекту технiчноТ доrrомоги
Свропейського Союзу <Пiдтримка
Антимонопольного KoMiTeTy
Украiни у впровадженнi правил
державноТ допомоги))

Проект акту в
цiлому вiдповiдае
положенням
вiдповiдних acquis
еС. Положень, якi
б обмежува-ши
права суб'ектiв
малого
пiдприемництва, не
виявлено.

Обговорення проекту Закону зi
структурними пiдроздiлаruи
KoMiTeTy, що вiдбулось 25.09.2020.

Проект акту в
цiлому було
погоджено з

наданням
зауважень та
пропозицiй, якi
було враховано.

.Щоопрацьований
законопроект
затверджено на

l
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засiданнi KoMiTeTy
01.10.2020.

2. ВимiрюванЕя впливу регулювання на суб'ектiв маJIого пiдприемництва (MiKpo- та

малi):
кiлькiсть суб'ектiв маJIого пiдприемництва, на яких rrоширюеться регулювання:

ЗЗgЗ14 (одиниць), у тому числi мtlлого пiдприемництва 46 602 (олиниuь) Та

мiкропiдприемництв а 2927 7 2 (одиниць);

l питома вага суб'сктiв мЕlJIого пiдприемництва у загальнiй кiлькостi суб'ектiв
господарювання, на яких проблема справляй вплив 95,4 (вiдсоткiв).

3. Розрахунок витрат суб'ектiв малого пiдприемн"цiuu на виконання ВиМОГ
,лювання

Порядковий
номер

Найменування оцiнки У перший piK
(стартовий

piK
впровадження
регулювання)

Перiодичнi
(за

наступний
piK)

Витрати
за

п'ять
poKiB

Оцiнка "прямих" витрат суб'ектiв маJIого пiдприемництва на виконання рег} лювання

1 Придбання необхiдного
обладнання (пристроiв, машин,
механiзмiв)

0 0 0

2 Процедlри повiрки Tal або
постановки на вiдповiдний облiк

у визначеному органi державноi
влади чи мiсцевого
самоврядування

0 0 0

Процедури експлуатацii
обладнання (експлуатацiйнi
витрати - витратнi матерiа;lи)

0 0 0

4 Процедури обслуговування
обладнання (технiчне
обсrryговування)

0 0 0

5 Iншi процедури (уточнити) 0 0 0

6 Разом. гDивень 0 х 0

1 Кiлькiсть суб'ектiв
господарювання, що повиннi
виконати вимоги регулюванЕя,
одиниць

зз9з14 зз9374 зз9з74

8 ClMapHo. гривень 0 х 0

Оцiнка BapTocTi адмiнiстративних процедур суб'ектiв маJIого пiдприемництва щодо
виконання регулювання та звiтування

9 Процедури отримання первинноi
iнформацii про вимоги
регулювання

0 0 0

10 Процедури органiзацiТ виконання
вимог DегуJIювання

0 0 0

11 Процедури офiцiйного звiтування 0 0 0

|2 Процедури щодо забезпечення
процесy перевiрок

0 0 0

13 Iншi процедyри (уточнити) 0 0 0

|4 Разом, гривень 0 х 0

,,1



15 Кiлькiсть суб'сктiв малого
пiдприемництва, що повиннi
виконати вимоги регулювання,
одиниць

339з74 зз9з74 зз9з74

1б Сумарно, гривень 0 х 0

@iнiстpyвaнEяpeгyлюBaннясyб'сктiвМEIЛoГoпiдпpиeмницTBa

Розрахунок бюджетних витрат на адмiнiстрування регулювtlння здiйснюеТЬся ОкреМО

для кожного вiдповiдного органу державнот влади чи органу мiсцевого са}dоврядування,

що залучений до процесу регуJIювання.
.Щержавний орган, для якого здiйснюеться розрахунок BapTocTi адмiнiстрУВанНЯ

регулювання: Антимонопольний KoMiTeT Украiни
(назва державного органу)

Процедура
регулювання

суб'ектiв мЕlлого
пiдприемництва
(розрахунок на

одного типового
оуб'екта

господарювання
малого

пiдприсмництва - за
' потреби окремо для

суб'сктiв малого та
MiKpo -rriдприемництв)

Плановi
витрати
часу на

процедуру

BapTicTb
часу

спiвробiтн
ика органу
державноi

влади
вiдповiдноТ
категорii
(заробiтна

плата)

оцiнка
кlлькост1
процедур
за piK, що
припадают
ь на одного

-,!суо'екта
, l,,

оцiнка
кiлькостi с

уб'ектiв,
що

пiдпадають
пiд дiю

процедури
регулюван

ня

Витрати на
адмiнiстру

вання

реryлюван
ня* (за
piK),

гривень

1. Облiк суб'скта
господарювання, що
перебувас у сферi
регулювання

0 0 0 0 0

2. Поточний контроль
за счб'сктом
гоqподарювання, що
шеребувас у сферi

регулювання, у тому
чиолi:

0 0 0 0 0

каNлераJIьн1 0 0 0 0 0

виlзн1 0 0 0 0 0

3. Пiдготовка,
затвердження та
опрацювання одного
окремого акта IIро
поруrrlенЕую вимог
регулювання

0 0 0 0 0

4. Реалiзацiя одного
окремого рiшення
щодо порушення
вимог оегулювання

0 0 0 0 0

5. Оскарження одного
окремого рiшення
суб'екта:rли

0 0 0 0 0



господарювання
6. [Iiдготовка
звlтностr за
результатами
регулювання

0 0 0 0 0

7. Iншi
адмiнiстративнi
lrроцедури (уточнити)

0 0 0
l

0 0

Разом за piK х х х х 0
Сумарно за п'ять
poKiB

х х х х 0

* BapTicTb витрат, пов'язанID( з адмiнiстр}ъанIutм процесу рa.уЙ"u"о державними органами,
визнача€ться шляхом множенIuI фактичних витрат часу персон€rлу на заробiтну плату спецiалiста
вiдповiдноТ квалiфiкачii та на кiлькiсть суб'ектiв, що пiдпадалоть пiд дiю процедури регуJIюванIuI, та на
кiлькiсть процедур за piK.

.Щержавне регулювання не передбачае утворення нового державного органу.

Не передбачаеться розроблення корегуючих (пом'якшувilльних) заходiв дJuI малого
пiдприемництващодозапропонованогорегулювання. 

]

4. Розрахунок с}марних витрат суб'сктiв мtlлого пiдприемництва, що виникають на
ви конання вимог регулювання
Порядковий

номер
Показник Перпrий piK

регулюваннi
(стартовий),

За п'ять poKiB

1 Оцiнка "прямих" витрат
суб'ектiв малого
пiдприемництва на виконання
регyлювання

0 0

) Оцiнка BapTocTi
адмiнiстративних процедур
для суб'ектiв малого
пiдприемництва щодо
виконання регуJIювання та
звiтування

J CyMapHi витрати малого
пiдприемництва на виконання
запланованого регyлювання

0 0

4 Бюджетнi витрати на
адмiнiстрування регулювання
суб'ектiв мztлого
гriдприемництва

0 0

l

5 CyMapHi витрати на виконаIIня
заплановаЕого регулювання

0 0

Показник CyMapHi витрати мiLлого
пiдприемництва на

виконання

CyMapHi витрати малого
пiдприемництва на

, виконання

0



запланованого регулюванЕя
за перший piK, гривень

заплаЕованого регулювання
за п'ять poKiB, гривень

Заплановане регулювання 0 0

За 1мов застосування
компенсаторних механiзмiв
дпя м€rлого пiдприемництва

0 0

Сумарно: змiна BapTocTi

реtlулювання малого
пiДприемництва

0 0

l


