Додаток 2
до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта
в частині забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до частини електронної бази
даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання
(далі – Реєстр) зернових складів та зернопереробних підприємств щодо наявності зерна на
зберіганні в розрізі культур, класів та років урожаю
Наведені у відповідному додатку розрахунки базуються на телефонному опитуванні
суб’єктів ринку зберігання зерна щодо їх затрат в частині впровадження та введення норми
забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до частини електронної бази даних
Реєстру зернових складів та зернопереробних підприємств щодо наявності зерна на
зберіганні в розрізі культур, класів та років урожаю.
Слід зазначити, що результати опитування показали високий рівень автоматизації
роботи зернових складів України в частині введення операцій з підключення до Реєстру.
Незважаючи на принципово різні за розміром можливості суб’єктів зберігання зерна – від
1000 тонн до понад 10 000 тонн – в кожній з опитуваних компаній, наразі, застосовується
спеціалізоване програмне забезпечення підключення до Реєстру зерна, побудоване на
принципах і нормах постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації
деяких положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» від 17 листопада
2004 року № 1569.
Для прикладу: витрати одного з найбільших операторів на ринку зерна, загальною
потужністю зберігання понад 10 000 тонн для отримання доступу до інформації оцінюється
компанією в 374 грн. В роботі задіяно близько 90 осіб (в середньому дві особи на 1 зерновий
склад, що є у складі компанії). Середня заробітна плата відповідного персоналу становить
5300 грн. Додаткові витрати на обслуговування та підтримку роботи системи відсутнє.
#
1
2
3
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5*
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7
8
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Витрати
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення
необхідності у сплаті податків/зборів), тис грн
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам, тис грн
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного
нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання
рішень/ приписів тощо), тис грн
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів,
ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків,
проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації,
атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших
експертиз, страхування тощо), тис грн
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари
тощо), тис грн
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
Інше (уточнити), тис. грн
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень
Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього
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рік
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636,00
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підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць
Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на виконання регулювання
154 389,3 3 859 732,5
(вартість регулювання) (рядок 8 х рядок 9), грн

5*– в статтю витрат на оборотні активи було включено витрати на забезпечення
канцелярськими та іншими матеріалами персоналу, що відповідає за облік операцій с зерном,
із розрахунку 250 грн на рік.
6* – в статтю витрат, пов’язаних із наймом додаткового персоналу, було включено витрати
на заробітну плату 2 одиниць персоналу з рівнем заробітної плати 5300 грн/місяць та
щорічною індексацією на рівні 10%.
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання, тис. грн
Вид витрат

Витрати на сплату податків та
Витрати за п’ять
зборів (змінених/нововведених)
років
(за рік)

Податки та збори (зміна розміру
податків/зборів, виникнення необхідності у
х
х
сплаті податків/зборів)
Витрати* на
Витрати на
ведення обліку,
оплату
Витрати за
Вид витрат
підготовку та
Разом за рік
штрафних
п’ять років
подання
санкцій за рік
звітності (за рік)
Витрати, пов’язані із
веденням обліку,
підготовкою та поданням
х
х
х
х
звітності державним
органам (витрати часу
персоналу)
_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам,
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату
спеціаліста відповідної кваліфікації).
Витрати* на
адміністрування
Витрати на оплату
заходів
Витрати
штрафних санкцій та Разом за
Вид витрат
державного
за п’ять
усунення виявлених
рік
нагляду
років
порушень (за рік)
(контролю) (за
рік)
Витрати, пов’язані з
адмініструванням заходів
державного нагляду
(контролю) (перевірок,
х
х
х
х
штрафних санкцій,
виконання рішень/ приписів
тощо)

3

_________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю),
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату
спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на
проходження
відповідних
процедур
(витрати часу,
витрати на
експертизи,
тощо)

Витрати на отримання
адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій,
сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків,
проведення незалежних /
обов’язкових експертиз,
сертифікації, атестації тощо)
та інших послуг (проведення
наукових, інших експертиз,
страхування тощо)
Вид витрат
Витрати на оборотні активи
(матеріали, канцелярські товари
тощо)
Вид витрат
Витрати, пов’язані із наймом
додаткового персоналу

Витрати
безпосередньо на
дозволи, ліцензії, Разом за рік
сертифікати,
(стартовий)
страхові поліси (за
рік - стартовий)

х

х

За рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

х

х

Періодичні
Витрати за п’ять
(за наступний рік) років

0,50

0,50

Витрати на оплату праці додатково
найманого персоналу (за рік)
127,20

2,50
Витрати за
п’ять років
636,00

