Додаток 2
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 розробником у період з «01» січня 2018 р. по
«27» серпня 2018 р.
Вид
консультації
(публічні
консультації прямі (круглі столи,
наради, робочі зустрічі тощо),
Порядковий
інтернет-консультації,
прямі
номер
(інтернет-форуми, соціальні мережі
тощо), запити (до підприємців,
експертів, науковців тощо)
1
Консультація в рамках Круглого
столу
щодо
особливостей
формування бюджетних запитів в
контексті нових правил щодо
контролю державної допомогою
28.02.2018, проведеного Комітетом

Кількість
учасників
Основні
результати
консультацій, консультацій (опис)
осіб
60

2

Запит до європейських експертів з 4
проекту
технічної
допомоги
Європейського Союзу «Підтримка
Антимонопольного
комітету
України у впроваджені правил
державної допомоги»

3

Обговорення під час засідання 17
Міжвідомчої робочої групи з
питань впровадження системи
моніторингу і контролю державної
допомоги, проведеного 06.07.2018
за участю представників органів
державної влади.

Обговорення у т. ч.
щодо
необхідності
внесення
змін
до
Митного
кодексу
України у зв’язку із
наявністю
неузгоджених норм із
Законом України «Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання».
Проект акту в цілому
відповідає положенням
відповідних acquis ЄС.
Положень,
які
б
обмежували
права
суб'єктів
малого
підприємництва,
не
виявлено.
Було окреслено основні
недосконалості чинного
правового регулювання
та
визначено, які
норми
Закону
потребують внесення
змін.

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

2

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 322 921 1
(одиниць), у тому числі малого підприємництва 44 807 (одиниць) та мікропідприємництва
278 114 (одиниць);
питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання,
на яких проблема справляє вплив 95,5 (відсотків).
3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
У перший рік
Періодичні
(стартовий
Витрати
Порядковий
(за
Найменування оцінки
рік
за п'ять
номер
наступний
впровадження
років
рік)
регулювання)
Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання 0
0
0
(пристроїв, машин, механізмів)
2
Процедури
повірки
та/або 0
0
0
постановки на відповідний облік у
визначеному органі державної влади
чи місцевого самоврядування
3
Процедури експлуатації обладнання 0
0
0
(експлуатаційні витрати - витратні
матеріали)
4
Процедури
обслуговування 0
0
0
обладнання
(технічне
обслуговування)
5
Інші процедури (уточнити)
0
0
0
6
Разом, гривень
0
Х
0
2
3
7
Кількість суб'єктів господарювання, 322 921
322 921
322 921
що повинні виконати вимоги
регулювання, одиниць
8
Сумарно, гривень
0
Х
0
Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної 0
0
0
інформації про вимоги регулювання
10
Процедури організації виконання 0
0
0
вимог регулювання
11
Процедури офіційного звітування
0
0
0
12
Процедури
щодо
забезпечення 0
0
0
процесу перевірок
13
Інші процедури (уточнити)
0
0
0
У цьому пункті використовуються оціночні дані на основі даних Державної Служби Статистики України за
2017 рік, розміщеними в мережі Інтернет за адресою:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2017.htm
2
Тут і далі в таблиці - оціночні дані на основі даних Державної Служби Статистики України за 2017 рік,
розміщеними в мережі Інтернет за адресою:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2017.htm
3
Тут і далі в таблиці - за припущення, що кількість суб'єктів господарювання великого та середнього
підприємництва в Україні залишиться незмінною.
1

3

14
15

16

Разом, гривень
0
Кількість
суб'єктів
малого 322 921
підприємництва,
що
повинні
виконати
вимоги
регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень
0

Х
322 921

0
322 921

Х

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва 4

Порядковий номер

Витрати
на
Назва державного адміністрування
органу
регулювання за
рік, гривень

Антимонопольний 2 812 800,0
комітет України
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування 2 812 800,0
регулювання суб'єктів малого підприємництва
1

Сумарні витрати
на
адміністрування
регулювання
за
п'ять
років,
гривень
14 064 000,0
14 064 000,0

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на
виконання вимог регулювання
Порядковий
номер
1
2

3
4

5

Перший рік
регулювання За п'ять років
(стартовий)
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого 0
0
підприємництва на виконання регулювання
Оцінка вартості адміністративних процедур 0
0
для суб'єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
Сумарні витрати малого підприємництва на 0
0
виконання запланованого регулювання
Бюджетні витрати на адміністрування 2 812 800,0
14 064 000,0
регулювання
суб'єктів
малого
підприємництва
Сумарні
витрати
на
виконання 2 812 800,0
14 064 000,0
запланованого регулювання
Показник

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо
запропонованого регулювання

4

Актом вносяться зміни у чинний Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», отже,
бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва, наведені у цьому
додатку слід сприймати як витрати, пов'язані із забезпеченням Комітетом діяльності системи моніторингу та
контролю державної допомоги суб'єктам господарювання в цілому, а не як витрати, пов'язані виключно з
впровадженням аналізованого акту.

4

Законом України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання» застосування
відмінностей у регулюванні у залежності від розміру суб'єкта господарювання, не
передбачено.
Не зважаючи на наявні можливості зменшення адміністративного навантаження на
суб'єктів господарювання при отриманні ними незначної державної допомоги (звільнення від
обов'язку повідомлення Уповноваженого органу з питань державної допомоги про нову
державну допомогу, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за
будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро), а також можливості
впровадження у майбутньому звільнення від обов'язку повідомлення про нову державну
допомогу окремих груп надавачів категорій державної допомоги, дія аналізованого акту має
поширюватися на усіх потенційних отримувачів державної допомоги.
Законопроект має банкетні (відсилочні) норми на Закон України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання» у якому встановлено правові підстави для повернення
незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції, з встановленням
ставки за користування такою державною допомогою. У разі визнання Комітетом
недопустимості державної допомоги для конкуренції та її незаконності, Уповноваженим
органом також приймається рішення про її повернення, як має бути виконано, незалежно від
розміру суб'єкта господарювання, який отримав таку допомогу. Тобто акт буде
застосовуватися лише до тих суб'єктів господарювання, стосовно яких буде попередньо
прийнято індивідуальний акт (рішення уповноваженого органу з питань державної допомоги
щодо повернення незаконної допомоги, недопустимої для конкуренції).
З огляду на зазначене, впровадження компенсаторів для суб'єктів малого
підприємництва не передбачається.
Сумарні
витрати
малого підприємництва
на
виконання
Показник
запланованого
регулювання за перший
рік, гривень
Заплановане регулювання
0
За умов застосування компенсаторних 0
механізмів для малого підприємництва
Сумарно: зміна вартості регулювання 0
малого підприємництва

Сумарні
витрати
малого підприємництва
на
виконання
запланованого
регулювання за п'ять
років, гривень
0
0
0

