
Додаток до аналізу регуляторного впливу 
до проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
у зв’язку з ратифікацією Конвенції 
Міжнародної організації праці 2006 про 
працю в морському судноплавстві, з 
поправками» 

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, проводиться розробником у період з 01 грудня 2019 
року по 30 липня 2020 року. 

 
Порядков
ий 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. Розширена нарада за участю 
представників Міністерства 
інфраструктури, Державної 
служби морського та річкового 
транспорту України, 
профспілкових організацій  
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Проведено 
консультації щодо 
способів регулювання 
діяльності крюїнгових 
компаній 

2. Запит до Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України; 
Моніторинг переліку суб’єктів, які 
мають ліцензію з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном, 
який ведеться Міністерством 
соціальної політики України 

1 Отримання 
статистичних даних 
щодо кількості 
суб’єктів 
господарювання, які 
надають послуги з 
посередництва у 
працевлаштуванні 
членів екіпажу судна 
за кордоном 

 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та 

малі): 
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 460 

(одиниць), у тому числі мікропідприємництва 200 (одиниць); 
питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 % (відсотків) (відповідно до таблиці 
“Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”. 

 
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання 
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Порядковий 
номер 

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. Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 
ноутбук, 5 шт) 

30 000 0 0 

2. Процедури повірки та/або постановки 
на відповідний облік у визначеному 
органі державної влади чи місцевого 
самоврядування 

0 0 0 

3. Процедури експлуатації обладнання 
(експлуатаційні витрати – витратні 
матеріали) 

0 0 0 

4. Процедури обслуговування 
обладнання (технічне 
обслуговування): 
інтернет  

 

80х12=960 

960  4800  

5. Інші процедури (уточнити): витрати 
на отримання первинної інформації 
про вимоги регулювання 

0  0 0  

6. Разом, гривень 30 960 960 4800 

7. Кількість суб’єктів господарювання, 
що повинні виконати вимоги 
регулювання, одиниць 

 
460 

8. Сумарно, гривень  14 241 600 14 241 600 14 246400 
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 
9. Процедури отримання первинної 

інформації про вимоги регулювання 
1 година х 29 

= 29 
0 0  

10. Процедури організації виконання 
вимог регулювання 

1 година х 29= 
29 

0 0 

11. Процедури офіційного звітування 0 0 0 
12. Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 
0 0 0 

13. Інші процедури 
Витрати на отримання 
адміністративних послуг (сертифіката 
про відповідність вимогам Конвенції 
МОП 2006 про працю в морському 
судноплавстві) 

2027 грн 0 0 

14. Разом, гривень 2085 0 0 
15. Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 
одиниць 

460 0 0 

16. Сумарно, гривень  959 100 Х 
 

 
*Враховуючи той факт, що для ознайомлення з новими вимогами, які передбачає 

обраний метод регулювання, суб’єкту господарювання, якій надає послуги з посередництва 
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у працевлаштуванні членів екіпажу судна за кордон (крюїнговій компанії), буде достатньо 
одноразово витратити час для ознайомлення із текстом нормативно-правового акта. 

Для розрахунку витрат на отримання первинної інформації про вимоги регулювання 
застосовувалися: 

1 год. часу - затрачені часові витрати одного суб’єкта господарювання мікро- та 
малого підприємництва (крюїнгової компанії) на ознайомлення з текстом нормативно-
правового акта. 

29 грн. - вартість одного часу суб’єкта господарювання мікро- та малого 
підприємництва. 

 
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 

відсутні з огляду на невелику кількість суб’єктів господарювання, які надають послуги з 
посередництва у працевлаштуванні членів екіпажу судна за кордон. Державне регулювання 
не передбачає утворення нового державного органу. Регулювання буде здійснювати 
Державна служба морського та річкового транспорту України в межах граничної 
чисельності працівників та обсягу видатків, передбачених на утримання центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері морського та річкового 
транспорту.   

 
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 

30 960 грн 0 

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

2027 грн 0 

3. Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 
запланованого  регулювання 

2056 грн. 0 

4. Бюджетні витрати  на 
адміністрування регулювання 
суб’єктів малого підприємництва 

Х Х 

5. Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 

33 016 грн. 0 

 
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва 

щодо запропонованого регулювання у зв’язку із відсутністю витрат не передбачається. 


