АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНО ГО ВПЛИ ВУ
до проекту постанови Кабінету М іністрів України «Про затвердження
Технічного регламенту щодо вимог щодо вимог до авіаційного бензину та
палив для реактивних двигунів і внесення зміни до постанови Кабінету
М іністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069»
І. Визначення проблеми
На сьогодні в Україні відсутній нормативно-правовий акт, що визначає
вимоги до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів (далі авіаційні палива).
Відсутність
такого
нормативно-правового
акту
призводить
до
недобросовісної практики використання авіаційних палив, що вводить в оману
споживачів (користувачів) через його відмінні фізико-хімічні показники якості.
За існуючих умов у держави немає засобу контролювання якості
авіаційних палив, що надаються на ринку, що призводить до порушення вимог
конкурентного законодавства, оскільки деякі суб’єкти господарювання можуть
реалізовувати більш дешеві контрафактні авіаційні палива, показники якості яких
не відповідають вимогам національних стандартів.
Водночас, реалізація неякісних авіаційних палив призводить до
погіршення стану атмосферного повітря і навколиш нього природного
середовища, що негативно впливає на здоров’я людей як трудовий потенціал
національної економіки, а також до значних витрат, пов’язаних з ремонтом
авіаційної техніки, двигунів та обладнання, які працюють на авіаційних паливах, і
є великим ризиком для безпеки польотів і загрозою життю пасажирів.
З прийняттям проекту акта вимоги національних стандартів до
показників якості авіаційних палив стануть обов’язковими, що дозволить
забезпечити контролю вання якості авіаційних палив для вирішення
вищезазначених проблем.
Крім того, забезпечення обов’язкового дотримання вимог національних
стандартів сприятиме с З ’єднанню авіатранспортних ринків України та ЄС з
метою більш ефективного використання ринку авіаперевезень, покращення
якості послуг, розвитку транзитного потенціалу України, інтегрування України
до європейських авіаційних структур та зміцнення авторитету країни як
авіаційної європейської держави.
Цей Технічний регламент розроблено з урахуванням ДСТУ 4796:2007
«Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖ ЕТ А-1. Технічні ум ови),
ГСТУ 320.00149943.007-97 «Паливо для реактивних двигунів РТ. Технічні
умови», ГСТУ 320.00149943.011-99 «Паливо ТС-1 для реактивних двигунів.
Технічні умови», і відповідно до законів України «Про загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу» і «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», Плану
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від .18.12.20108 № 1106-р, П лану розроблення технічних
регламентів на 2018-2 1 19 роки, затвердженого наказом М інекономрозвитку
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від 15 лютого 2018 року № 196, рішення РНБО від 20.07.2015 «Про заходи
щодо захисту національних інтересів України в галузі авіації».
За допомогою ринкових механізмів проблема не може бути розв’язана,
оскільки потребує державного врегулювання, так як відповідно до частини
другої статті 23 Закону України «Про стандартизацію», національні стандарти
та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім
випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативноправовими актами.
За допомогою дію чих регуляторних актів проблема також не може бути
вирішена, оскільки відсутні регуляторні акти, що визначають вимоги до
авіаційних палив.
Прийняття проекту постанови Кабінету М іністрів України «Про
затвердження Технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та
палив для реактивних двигунів і внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069» (далі - проект регуляторного
акта) запровадить обов’язковість вимог національних стандартів до показників
якості авіаційних палив, дозволить забезпечити вітчизняну промисловість і
споживачів нормативно-правовим актом для організації виробництва та
надання на ринку авіаційного бензину та палива для реактивних двигунів
європейської якості, а також захист життя та здоров’я людей, тварин, рослин,
охорони довкілля та природних ресурсів.
Прийняття регуляторного акта забезпечуватиме рівні умови роботи на
ринку авіаційного палива для всіх його учасників (шляхом визначення вимог до
якості і запобігання реалізації контрафактних авіаційних палив), що справить
позитивний вплив на суб’єктів господарювання, залучених до надання на ринку
авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів, вироблених як в Україні
так і за кордоном, зокрема на реалізацію авіаційного бензину або палив для
реактивних двигунів суб’єктам літакобудування, що підпадаю ть під дію норм
ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості».
Важливість і необхідність прийняття регуляторного акта зумовлена
значним обсягом споживання авіаційних палив. Так, зокрема, загальний обсяг
споживання палив для реактивних двигунів у 2018 році склав 0,8 млн. тон.,
авіаційних бензинів - біля 1 тис. тон.
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Г ромадяни
Держава
Суб'єкти господарювання
у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так
+
+
+
+

Ні

II. Цілі державного регулювання
Цілями державного регулювання є Затвердження Технічного регламенту
щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів для
забезпечення:
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- обов’язковості вимог національних стандартів до показників якості
авіаційних палив;
- належної якості авіаційних палив, що виробляю ться та надаються на
ринку;
- дотримання вимог конкурентного законодавства на ринку авіаційних
палив;
- запобігання нецільового застосування авіаційних палив;
- визначення органу державного ринкового нагляду за видом продукції
«авіаційний бензин та палива для реактивних двигунів».
III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1.

Визначення альтернативних способів

Опис альтернативи
Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить:
обов’язковість
вимог
національних
стандартів
(гармонізованих
з
європейськими
стандартами)
до
показників якості авіаційних палив;
- належну якість авіаційних палив, що виробляються та
надаються на ринку;
- запобігання нецільовому застосуванню авіаційних палив
для використання його їх палив для автотранспортних
засобів;
- підвищити рівень безпеки польотів;
- виконання Україною взятих зобов’язань щодо приведення
у відповідність вітчизняного законодавства до європейських
стандартів.
Залишення існуючої ситуації без змін призведе до того, що
Альтернатива 2.
Залишення існуючої ситуації питання забезпечення належної якості авіаційних палив, їх
цільового використання та дотримання вимог конкурентного
без змін
законодавства не будуть вирішені, стан атмосферного
повітря і навколишнього природного середовища будуть
погіршуватися, що негативно вплине на здоров’я людей.
Також не буде забезпечено в і д п о в і д н и й рівень безпеки
польотів, що становитиме загрозу життю пасажирів.
Крім того, не будуть виконані зобов’язання України щодо
приведення у відповідність вітчизняного законодавства до
європейських стандартів.
Вид альтернативи
Альтернатива 1.
Прийняття проекту
постанови Кабінету Міністрів
«Про затвердження
Технічного регламенту щодо
вимог щодо вимог до
авіаційного бензину та палив
для реактивних двигунів» і
внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1069»

2.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи

Альтернатива 1

Вигоди
Дозволить забезпечити
відповідний рівень якості і
безпечності авіаційних палив і
виконати взяті Україною
зобов’язання згідно з Угодою про
асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським

Втрати

Втрати відсутні
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Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з
іншої сторони (далі - угоди з ЄС та
Євроатомом) щодо приведення у
відповідність вітчизняного
законодавства до європейських
стандартів. Держава отримає
можливість здійснювати контроль
за якістю авіаційних палив при
наданні їх на ринку, що сприятиме
захисту життя та здоров’я людей,
тварин, охорони довкілля та
природних ресурсів.

Альтернатива 2

Вигоди відсутні

Не дозволить забезпечити
відповідний рівень якості і
безпечності авіаційних палив на
ринку України, призведе до
невиконання Україною взятих
зобов’язань згідно з Угодами з
ЄС та Євроатомом, стане
перешкодою у поступовому
зближенню України та
Європейським союзом. Крім
того, у держави не буде засобу
контролювання якості авіаційних
палив, що надаються на ринку.
У разі реалізації неякісних
авіаційних палив
відбуватиметься зниження рівня
безпеки польотів, погіршення
стану навколишнього
природного середовища, що
негативно впливатиме на
трудовий потенціал національної
економіки.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи
Альтернатива 1

Альтернатива 2

Вигоди
Підвищення рівня захисту життя
та здоров’я людей,
тварин,
рослин, охорони навколишнього
середовища
та
природних
ресурсів.
Вигоди відсутні

Втрати
Втрати відсутні

Погіршуватиметься стан
атмосферного повітря і
навколишнього природного
середовища, здоров’я людей від
емісії авіаційних двигунів.
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*
Показник
Кількість суб’єктів
господарювання, що
підпадають під дію
регулювання, одиниць

Великі
12

Середні
13

Малі
13

Мікро
22

Разом
60

Питома вага групи у
загальній кількості,
відсотків

19

21

22

38

100

*Примітка. Загальний обсяг споживання авіаційних палив у 201г році склав 0,8 млн.тонн.
До суб’єктів господарювання віднесені підприємства, які спожив ають авіаційні палива:
великі - понад 25 тис. тонн/рік,
середні - від 10 тис. тонн/рік до 25 тис. тонн/рік,
малі - від 5 тис. тонн/рік до 10 тис. тонн/рік,
мікро - від 1 тис. тонн/рік до 5 тис. тонн/рік.
Вид альтернативи

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Вигоди
Прийняття проекту регуляторного
акта забезпечить обов’язкове
виконання вимог національних
стандартів щодо якості авіаційних
палив та вимог конкурентного
законодавства, що дозволить
захистити ринок від появи на ньому
більш дешевих контрафактних
авіаційних палив (показники якості
яких не відповідають вимогам
національних стандартів), і як
наслідок, спотвореної конкуренції,
буде сприяти створенню рівних умов
роботи для всіх учасників ринку
шляхом унеможливлення роботи на
ринку розповсюджувачів неякісних
авіаційних палив та нецільового їх
використання, а також забезпеченню
відповідного рівня безпеки польотів.

Вигоди відсутні.

Втрати
Вартість процедур з
отримання первинної
інформації про вимоги
регулювання, організації
виконання вимог регулювання,
послуг лабораторій та органів з
оцінки відповідності та інших
факторів, які можуть виникнути
під час оцінки відповідності 458 795,5 грн.

Відбуватиметься порушення
вимог конкурентного
законодавства, оскільки деякі
суб’єкти господарювання
зможуть реалізовувати
контрафактні авіаційні палива,
показники якості яких не
відповідатимуть вимогам
національних стандартів, що є
великим ризиком для безпеки
польотів.
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Сумарні витрати за альтернативами
Альтернатива 1.
Альтернатива 2.

Сума витрат, гривень
458 795,5 грн
Витрати відсутні.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення
цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)

Бал результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)

Прийняття проекту акта

Залишити існуючу
ситуацію без змін

Рейтинг
результативності

Альтернатива 1.

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала

4

Цілі державного регулювання будуть
досягнені повною мірою і дозволять
забезпечити відповідний рівень якості
і безпечності авіаційних палив і
виконання
взятих
Україною
зобов’язань перед ЄС.

1

Не
дозволить
досягти
цілей
державного
регулювання
та
забезпечити відповідний рівень якості
і безпечності авіаційних палив на
внутрішньому
ринку,
порушуватиметься
конкурентне
законодавство, невиконання Україною
взятих зобов’язань перед ЄС стане
перешкодою у зближенні з ЄС.

Вигоди
(підсумок)

Витрати
(підсумок)

В результаті прийняття
проекту регуляторного
акта буде забезпечено
відповідний рівень якості і
безпечності авіаційних
палив на ринку,
дотримання вимог
конкурентного
законодавства, також
виконано Україною взяті
зобов’язання відповідно
до Угод з ЄС та
Євроатомом.

Витрати на
проведення
процедур 3
отримання
первинної
інформації про
вимоги
регулювання,
організації
виконання вимог
регулювання,
послуг
лабораторій та
органів з оцінки
відповідності та
інших факторів,
які можуть
виникнути під
час оцінки
відповідності

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Прийняття проекту
регуляторного акта
дозволить повністю
досягти цілей
державного регулювання.
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Альтернатива 2.

Рейтинг

Альтернатива 1

Альтернатива 2

Не передбачається.

становитимуть
458 795,5 грн.
Використання
авіаційних
палив, показники
якості яких не
відповідатимуть
вимогам
національних
стандартів,
призведе до
значних витрат
суб'єктів
авіаційної
діяльності,
пов’язаних з
ремонтом
авіаційної
техніки, двигунів
та обладнання,
які працюють на
авіаційних
паливах, а також
витрат населення
через загрозу
стану здоров’я і
життю пасажирів.

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови від
альтернативи
Забезпечення виконання Україною
зобов’язань відповідно до Угод з ЄС та
Євроатомом, дотримання вимог
конкурентного законодавства та досягнення
відповідного рівня якості і безпечності
авіаційних палив на ринку України.
Причини відмови від альтернативи:
- не виконання Україною зобов’язань
відповідно до Угод з ЄС та Євроатомом;
- не дотримання вимог конкурентного
законодавства;
- не забезпечення відповідного рівня якості і
безпечності авіаційних палив на ринку
України;
- не дотримання належного рівня безпеки
польотів.

Проблеми, пов’язані з
ринком
авіаційних
палив, існуватимуть:
-не буде забезпечено
відповідний рівень якості
і безпечності авіаційних
палив на ринку;
-виникнуть ризики щодо
забезпечення
відповідного рівня
безпеки польотів;
- порушуватиметься
конкурентне
законодавство;
-не виконуватимуться
Україною взяті
зобов’язання відповідно
до Угод з ЄС та
Євроатомом;
-погіршуватиметься стан
довкілля і здоров’я
людей;
- відбуватиметься
негативний вплив на
економіку держави
через нецільове
використання авіаційних
палив.
Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта
Ризик зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта не
передбачається
У разі неприйняття
проекту акту виникнуть
загроза безпеки польотів
та проблеми з ЄС,
пов’язані з невиконанням
зобов’язань державою
Угод з ЄС та
Євроатомом.
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V. М еханізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми
Розв’язання вищ езазначеної проблеми можливо шляхом прийняття проекту
постанови Кабінету М іністрів України «Про затвердження Технічного
регламенту щ одо вимог щодо вимог до авіаційного бензину та палив для
реактивних двигунів і внесення зміни до постанови Кабінету М іністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1069», що дозволить:
1) запровадити обов’язковість вимог національних стандартів до
показників якості авіаційних палив;
2) забезпечити відповідний рівень якості і безпечності авіаційних палив на
ринку;
3) забезпечити відповідний рівень безпеки польотів;
4) забезпечити дотримання вимог конкурентного законодавства;
5) запобігти нецільовому застосуванню авіаційних палив в якості палив для
автотранспортних засобів.
М інекоенерго для впровадження регуляторного акта має погодити його із
заінтересованими органами та подати його на розгляд до Кабінету Міністрів
України.
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
Введення в дію постанови Кабінету М іністрів України «Про
затвердження Технічного регламенту щодо вимог щ одо вимог до авіаційного
бензину та палив для реактивних двигунів і внесення зміни до постанови
Кабінету М іністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069» створить умови для:
забезпечення належної якості авіаційних палив що виробляється та
надається на ринку;
запобігання нецільового застосування авіаційних палив для використання
як палив для автотранспортних засобів.
Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не несуть
витрат ча виконання
вимог регуляторного
акта, тобто реалізація
запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних і
фінансових витрат із Державного бюджету України.
M -Тест (Тест малого підприємництва) додається.
VII. Обґрунтування запропонованого строку д ії регуляторного акту
Постанова набирає чинності через шість місяців з дня офіційного
опублікування. Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що дасть
можливість досягти цілей державного регулювання.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту
Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:
1)
кількість проведених випробувань авіаційних палив призначеними
органами
з
оцінки
відповідності,
випробувальними
лабораторіями,
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акредитованими Національним агентством з акредитації України, та виявлених
порушень вимог Технічного регламенту;
2)
кількість і розмір штрафів, накладених органом державного
ринкового нагляду за видом продукції «авіаційний бензин та палива для
реактивних двигунів», за порушення вимог Технічного регламенту;
3)
розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, цільових
фондів - може зрости за рахунок штрафів, накладених органом державного
ринкового нагляду за видом продукції «авіаційний бензин та палива для
реактивних двигунів», за порушення вимог Технічного регламенту;
4) кількість суб’єктів господарювання, на які пош ирюватиметься дія акта
- 78, у тому числі 18 призначених органів з оцінки відповідності та
акредитованих випробувальних лабораторій.
5) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання,
пов’язаними з виконанням вимог акта - 458 795,5 грн.;
6) рівень інформованості суб’єктів господарю вання - високий. Проект
регуляторного
акта
та
відповідний
аналіз
регуляторного
впливу
оприлюднюється на офіційному веб-сайті М іністерства енергетики та захисту
довкілля України. Проведено обговорення із Н аціональним авіаційним
університетом, А соціацією «Нафтогазова асоціація України», та Науковотехнічною спілкою хіммотологів.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься
Мінекоенерго статистичним методом.
Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть
використовуватися показники, наведені у попередньому розділі.
Базове відстеження регуляторного акта здійснюватиметься після
набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних, але не пізніше дня
з якого починається проведення повторного відстеження результативності
цього регуляторного акта.
П овторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання
чинності регуляторного акта.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на
кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження
результативності цього регуляторного акта.
М іністр енергетики
та захисту довкілля

«

»

2019 р.

Додаток до аналізу регуляторного впливу акта

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємства,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Поряд
ковий №

Витрати

1

Витрати на придбання основних фондів,
обладнання
та
приладів,
сервісне
обслуговування,
навчання
/
підвищ ення
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,
ш трафних санкцій, виконання ріш ень/приписів
тощо), гривень
Витрати
на
отримання
адміністративних
послуг
(дозволів,
ліцензій,
сертифікатів,
атестатів, погоджень, висновків, проведення
незалежних/обов'язкових
експертиз,
сертифікації, атестації тощ о) та інш их послуг
(проведення
наукових,
інших
експертиз,
страхування тощо), гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали,
канцелярські товари тощо), гривень
Витрати, пов'язані із наймом додаткового
персоналу, гривень
Інше (вартість послуг лабораторій та органів з
оцінки відповідності), гривень
РА ЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +
8), гривень
Кількість суб'єктів господарювання великого
та середнього підприємництва, на яких буде
пош ирено регулювання, одиниць
Сумарні витрати суб'єктів господарю вання
великого та середнього підприємництва, на
виконання
регулювання
(вартість
регулю вання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

За
перший
рік

За п ’ять
років

і

-

-

18000

90000

18000

90000

25

25

450000

2250000

2

Вид витрат

Витрати
на
оборотні
(матеріали, канцелярські
тощо)
Вид витрат

Витрати, пов'язані із
наймом
додаткового
персоналу

За
рік П еріодичні (за Витрати за
(стартовий) наступний
п'ять років
рік)
активи
товари

Витрати
на
оплату
праці Витрати
додатково найманого персоналу п'ять років
(за рік)

за

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 12.03.2018 по 08.01.2019.

№

з/п

1
2

3

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)
Робочі зустрічі з представниками
Національного авіаційного університету
Науково-технічної спілки хіммотологів
Робочі зустрічі з Нафтогазовою
Асоціацією
Робочі
зустрічі
під
час
роботи
Міжвідомчої робочої групи з підготовки
проекту постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Технічного
регламенту щодо вимог до авіаційного
бензину та палив для реактивних
двигунів»,
затвердженої
наказом
Міненерговугілля від 14.02.2018 № 115

Кіль
кість
учас
ників
коне
ульт
ацій,
осіб

Основні результати
консультацій (опис)

12
10

21

Запропоноване
регулювання
сприймається.
Проведення консультацій щодо
відповідності
проекту
Технічного
регламенту
відповідним
європейським
вимогам.
Отримання статистичних даних.

і

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва
(мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється
регулювання: 35 підприємств; питома вага суб’єктів малого підприємництва у
загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, 60%.
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог
регулювання
№
з/п

Найменування оцінки

У перший рік
Періодичні
Витрати за
(стартовий рік
(за наступний
п’ять років
впровадження
рік)
регулювання)
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
регулювання
1
Придбання необхідного
0,00
0,00
0,00
обладнання (пристроїв, машин,
(витрати
(витрати
(витрати

2

механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць
обладнання Xвартість одиниці
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)

5

Процедури обслуговування
обладнання (технічне
обслуговування)
Інші процедури

6

Разом, гривень

4

Кількість суб’єктів
господарювання, що повинні
виконати вимоги регулювання,
одиниць
Сумарно, гривень
8

відсутні)

відсутні)

відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)

0,00
(витрати
відсутні)
X

0,00
(витрати
відсутні)
X

0,00
(витрати
відсутні)

0,00 грн.

X

0,00 грн.

35

7

0,00 грн.

X

0,00 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва
щодо виконання регулювання та звітування
50,26 грн.
0,00
2 год. (час,
Процедури отримання
9.
(витрати на
(припущено,
який
первинної інформації про
пошук
що суб’єкт
витрачається с/г
вимоги регулювання
нормативно
повинен
на пошук
Формула:
правового
акту в
виконувати
нормативно
витрати часу на
ѵіережі Інтернет
вимоги
правового акту в
отримання інформації про
у перший рік) +
регулювання
ѵіережі
Інтернет
регулювання X вартість часу
0,00 грн.
га ознайомлення лише в перший
суб ’єкта малого
(витрати
на
рік;
за
3
ним;
за
підприємництва (заробітна
пошук
результатами
результатами
плата) X оціночна кількість
нормативно
консультацій)4Х консультацій)
форм
правового акту в
25,13 грн. =
мережі Інтернет
50,26 грн.
у наступний рік)
X 5 років
201,04 грн.
0,00
Процедури організації
8 го д .(час,
10.
(витрати на
(припущено,
зиконання вимог регулювання необхідний на
розроблення та
що суб’єкт
розроблення та
Формула:
впровадження
впровадження
повинен
витрати часу на
внутрішніх
виконувати
внутрішніх
розроблення та впровадження
вимоги
процедур у
процедур (за
внутрішніх для суб ’єкта
перший рік) +
регулювання
результатами
малого підприємництва
0,00 грн.
шнсультацій)) X лише в перший
процедур на впровадження
(витрати на
рік; за
тліог регулювання X вартість 25,13 грн. X 1
розроблення та
результатами
процедура =
часу суб ’єкта малого

з
підприємництва (заробітна
плата) X оціночна кількість
внутрішніх процедур

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Процедури офіційного
звітування
Процедури щодо
забезпечення процесу
перевірок
Інші процедури:
Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 +
12 + 13)
Кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги
регулювання, одиниць.
Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик
“разом ” X кількість суб ’єктів
малого підприємництва, що
повинні виконати вимоги
регулювання (рядок 14 Xрядок
15)

201,04 грн.

0,00
(витрати
відсутні)
0,00
(витрати
відсутні)

консультацій)

0,00
(витрати
відсутні)
0,00
(витрати
відсутні)

251,3 грн

X

35

впровадження
внутрішніх
процедур у
наступний рік) X
5 років
0,00
(витрати
відсутні)
0,00
(витрати
відсутні)
1256,5 грн

35

8 795,5 грн.

X

43977,5 грн.

4.
Розрахунок
сумарних
витрат
суб’єктів
малого
підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник

Оцінка
«прямих» витрат суб’єктів малого
підприємництва на виконання регулювання

Перший рік
регулювання
(стартовий)
X

Оцінка вартості адміністративних процедур 8 795,5 грн.
для суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
Сумарні витрати малого підприємництва на 8 795,5 грн.
виконання запланованого регулювання
Бюджетні
витрати
на
адміністрування
регулювання суб’єктів малого підприємництва
Сумарні витрати на виконання запланованого
регулювання

0,00 грн.
8 795,5 грн.

За п’ять
років
X
43977,5 грн.

43977,5 грн.
0,00 грн.
43977,5 грн.

5.
Розроблення коригуючих (пом ’якш увальних) заходів
малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
Не передбачається розроблення коригуючих (пом ’якш увальних) заходів.

для

