Аналіз регуляторного впливу
постанови правління Фонду соціального страхування України
«Про затвердження Положення про фінансування витрат на технічні та
інші засоби реабілітації для потерпілих внаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання»
І. Визначення проблеми
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77 утворено
Фонд соціального страхування України шляхом злиття Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
Згідно із пунктом 9 розділу VII «Прикінцеві і перехідні положення»
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від
23.09.1999 № 1105 (далі – Закон) нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності діють до затвердження відповідних рішень Фондом соціального
страхування України.
Відповідно до частини третьої статті 42 Закону Фонд соціального
страхування України фінансує витрати на медичну та соціальну допомогу, у
тому числі на додаткове харчування, придбання ліків, спеціальний медичний,
постійний сторонній догляд, побутове обслуговування, протезування, медичну
реабілітацію, санаторно-курортне лікування, придбання спеціальних засобів
пересування тощо, якщо потребу в них визначено висновками МСЕК та
індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її
складення).
Постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України від 25.03.2008
№ 23 «Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання» (із змінами), зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 19 червня 2008 року за № 545/15236 (далі – Постанова № 23),
визначається порядок безоплатного забезпечення потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі –
потерпілі) технічними та іншими засобами реабілітації (протезними виробами,
включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний
одяг, засобами пересування, спеціальними засобами для самообслуговування,
особистого догляду, орієнтування, спілкування та обміну інформацією тощо),
що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
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шляхом відшкодування цих витрат підприємствам, які їх виготовляють,
поставляють і ремонтують, згідно з укладеними договорами.
Однак, зазначений нормативно-правовий акт Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України не врегульовує низку проблемних питань, у тому числі –
самостійний вибір потерпілим підприємства-виробника (постачальника),
здійснення відшкодування витрат підприємствам-виробникам (постачальникам)
за технічні та інші засоби реабілітації в межах граничних цін, встановлених
Міністерством соціальної політики України та відшкодування витрат
потерпілим (законним представникам потерпілих), у разі самостійного
придбання засобів пересування (колясок) та інших технічних засобів
реабілітації (спеціальних засобів для самообслуговування та догляду,
допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому, меблів
та оснащення, спеціальних засобів для спілкування та обміну інформацією)
тощо.
Окрім цього, починаючи з 01 серпня 2017 року Фондом соціального
страхування України та його робочими органами в областях та місті Києві в
повній мірі забезпечується виконання усіх завдань та функцій, визначених
Законом, зокрема, здійснюється реалізація державної політики у сферах
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, а також у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність прийняття нового
регуляторного акта для виконання статутних завдань Фондом соціального
страхування України відповідно до вимог Закону, а також упорядкування
забезпечення 5778 потерпілих (за результатами 2018 року) технічними та
іншими засобами реабілітації, у тому числі засобами пересування (колясками).
Наказом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України від
12.12.2018 № 569-од «Про затвердження Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів Фонду соціального страхування України на 2019
рік» передбачено підготовку проекту постанови правління Фонду соціального
страхування України «Про затвердження Положення про фінансування витрат
на технічні та інші засоби реабілітації для потерпілих внаслідок нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання».
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни

Так
Так

Держава
Суб’єкт господарювання,
у тому числі суб’єкти малого
підприємництва

Ні
Ні

Так
Так
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За допомогою ринкових механізмів проблему може бути вирішено тільки
шляхом самостійного придбання потерпілими технічних та інших засобів
реабілітації. Проте, це фактично означатиме перекладання завдань із
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації з Фонду соціального
страхування України на потерпілих, що суперечить вимогам статей 16, 42
Закону. Тому питання забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами
реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування України може
бути вирішено у повному обсязі тільки шляхом затвердження поданого проекту
регуляторного акта.

ІІ. Цілі державного регулювання
Метою розроблення запропонованого проекту регуляторного акта (далі –
проекту) є виконання вимог статей 16, 42 та пункту 9 розділу VІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» Закону з метою реалізації Фондом соціального
страхування України завдань та функцій, визначених Законом, зокрема
обов’язків щодо своєчасного та в повному обсязі забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації потерпілих і посилення їх соціального захисту за
рахунок коштів Фонду соціального страхування України.
Метою державного регулювання є:
- безоплатне забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами
реабілітації (протезними виробами, включаючи протезно-ортопедичні вироби,
ортопедичне взуття і спеціальний одяг, засобами пересування (колясками),
спеціальними засобами для самообслуговування, особистого догляду,
орієнтування, спілкування та обміну інформацією тощо).
- надання права вільного вибору потерпілим (за результатами 2018 року
забезпечено 5778 осіб) підприємств-виробників (постачальників), що
відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством соціальної
політики України;
- підбор необхідного засобу реабілітації (крім протезних виробів) за
допомогою електронного каталогу, сформованого Українським науководослідним інститутом протезування, протезобудування та відновлення
працездатності;
- компенсація витрат потерпілим у разі самостійного придбання засобів
пересування та інших технічних засобів реабілітації (за результатами 2018 року
2152 потерпілих позбавлені права самостійно придбати зазначені вироби та
отримати компенсацію витрат за рахунок коштів Фонду соціального
страхування України);
- відшкодування витрат за технічні та інші засоби реабілітації в межах
встановлених Міністерством соціальної політики України граничних цін на
технічні та інші засоби реабілітації.
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ІІІ. Визначення та оцінка
альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання.

Альтернатива 2
Прийняття нового
регуляторного акта

Опис альтернативи
Спосіб оцінюється як такий, що не в повній мірі забезпечує вимоги
чинного Закону:
- не в повній мірі вирішує спільні економічні та соціальні
потреби потерпілих, в тому числі осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ
групи оскільки діюча на сьогодні Постанова № 23 не передбачає
самостійний вибір потерпілими підприємств, що надають послуги
з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації,
обмежуючи право 5778 потерпілих (за результатами 2018 року) на
отримання якісної послуги, гарантованої Законом, та не надає
можливості отримати відшкодування витрат для 2152 потерпілих
(за результатами 2018 року), у разі самостійного придбання засобів
пересування (колясок) та інших технічних засобів реабілітації;
- забезпечує тільки часткове досягнення цілей регулювання;
- має ознаки дискримінаційного характеру потерпілих по
відношенню до інших осіб з інвалідністю, які забезпечуються
технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про
затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та
інших окремих категорій населення і виплати грошової
компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби
реабілітації, переліків таких засобів» за принципами самостійного
вибору особами з
інвалідністю підприємств-виробників;
відшкодування витрат підприємствам за виготовлені для осіб з
інвалідністю технічні та інші засоби реабілітації в межах
встановлених Міністерством соціальної політики України
граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації; отримання
особою з інвалідністю компенсації витрат у разі самостійного
придбання технічних засобів реабілітації.
Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш
доцільним:
- відповідає потребі у вирішенні проблеми щодо забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації 5778 потерпілих (за
результатами 2018 року) за власним вибором підприємствавиробника
(постачальника);
відшкодування
витрат
для
2152 потерпілих (за результатами 2018 року), у разі самостійного
придбання засобів пересування (колясок) та інших технічних
засобів
реабілітації;
здійснення
відшкодування
витрат
підприємствам за виготовлені для потерпілих технічні та інші
засоби реабілітації в межах встановлених Міністерством
соціальної політики України граничних цін на технічні та інші
засоби реабілітації;
покращує соціальний захист 5778 потерпілих на
виробництві (за результатами 2018 року);
гарантує та надає потерпілим однакові права та можливості
з іншими особам з інвалідністю під час забезпечення технічними
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та іншими засобами реабілітації;
- відповідає вимогам чинного законодавства та в повній мірі
забезпечує виконання статей 16, 42 Закону.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання.

Альтернатива 2
Прийняття нового
регуляторного акта.

Вигоди

Відсутні.
Діючий порядок не передбачає
забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації 5778
потерпілих (за результатами 2018
року) за власним вибором
підприємства-виробника
(постачальника) та відшкодування
витрат для 2152 потерпілих (за
результатами 2018 року), у разі
самостійного придбання засобів
пересування (колясок) та інших
технічних засобів реабілітації, що
не в повній мірі забезпечує
виконання статей 16, 42 Закону.
Наявні.
Здійснення більш ефективного
соціального захисту для 5778
потерпілих (за результатами 2018
року) в частині забезпечення
технічними та іншими засобами
реабілітації за рахунок власного
вибору потерпілими підприємстввиробників (постачальників).
Забезпечується відшкодування
витрат для 2152 потерпілих (за
результатами 2018 року) у разі
самостійного придбання засобів
пересування (колясок) та інших
технічних засобів реабілітації за
рахунок коштів Фонду соціального
страхування України.
Всі витрати на забезпечення
технічними та іншими засобами
реабілітації для 5778 потерпілих
(за результатами 2018 року)
здійснюються за рахунок коштів
Фонду соціального страхування
України.
В повній мірі забезпечується
виконання статей 16, 42 Закону.

Витрати

Наявні.
У разі самостійного
придбання технічних та
інших засобів реабілітації
витрати для 2152 потерпілих
(за результатами 2018 року)
не відшкодовуються за
рахунок коштів Фонду
соціального страхування
України.

Відсутні.
Всі витрати на забезпечення
технічними та іншими
засобами реабілітації для
5778 потерпілих (за
результатами 2018 року)
здійснюються за рахунок
коштів Фонду соціального
страхування України.
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Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання.

Альтернатива 2
Прийняття нового
регуляторного акта.

Вигоди
Відсутні.
Діючою на сьогодні Постановою
№ 23 передбачається забезпечення
потерпілих технічними та іншими
засобами реабілітації відповідно до
укладених договорів.
Таким чином виникає часткове
обмеження для суб’єктів
господарювання в частині
укладання договорів з робочими
органами Фонду соціального
страхування України щодо
забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації для
5778 потерпілих (за результатами
2018 року).
Наявні.
Сприятиме більш ефективному
виконанню вимог законодавства
України щодо забезпечення
потерпілих технічними та іншими
засобами реабілітації.
Буде усунуте обмеження для
суб’єктів господарювання в
частині укладання договорів з
робочими органами Фонду
соціального страхування України
щодо забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації для
5778 потерпілих (за результатами
2018 року) за рахунок власного
вибору потерпілими підприємстввиробників (постачальників).

Витрати
Відсутні.
Всі витрати компенсуються
за рахунок коштів Фонду
соціального страхування
України.

Відсутні.
Всі витрати компенсуються
за рахунок коштів Фонду
соціального страхування
України.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник
Кількість суб’єктів
господарювання,
що підпадають під
дію регулювання,
одиниць *
Питома вага групи
у загальній
кількості, відсотків

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

-

15

51

25

91

-

16,48

56,05

27,47

100,00

* Станом на 01.12.2019 за інформацією з web-сторінки Міністерства
соціальної політики України https://www.msp.gov.ua/news/10513.html
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Дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, що беруть
участь у процесі забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами
реабілітації, які їх виготовляють, поставляють і ремонтують та включені до
переліку підприємств, які відповідають кваліфікаційним вимогам,
установленим Міністерством соціальної політики України. Зазначений перелік
підприємств визначається Міністерством соціальної політики України.
Дія акта не впливатиме на розмір надходжень до державного та місцевих
бюджетів та державних цільових фондів.
Запропонованим проектом регуляторного акта не передбачено
витрачання суб’єктами господарювання коштів на виконання цього
регуляторного акта.
Суб’єкти господарювання не витрачатимуть окремо час на виконання
вимог регуляторного акта, але, надаючи послуги із забезпечення потерпілих
технічними та іншими засобами реабілітації, витрачатимуть час так само, як
для виконання будь-якої іншої послуги за договором.
IV. Вибір найбільш оптимального
альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблем)
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання.
Альтернатива 2
Прийняття нового
регуляторного акта.

Рейтинг
результативності
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання.

Бал результативності (за
чотирибальною системою
оцінки)
1

4

Коментарі щодо
присвоєння відповідного
балу
Цілі не можуть бути
досягнуті (проблема
продовжує існувати).
Цілі прийняття
регуляторного акта можуть
бути досягнуті повною
мірою.

Вигоди (підсумок)

Витрати
(підсумок)

Вигоди відсутні.
Даний механізм не в
повній мірі відповідає
вимогам статей 16, 42
Закону, які гарантують
забезпечення технічними
та іншими засобами
реабілітації за рахунок
коштів Фонду соціального
страхування України.
У разі самостійного
придбання засобів
пересування (колясок) та
інших технічних засобів
реабілітації

Наявні витрати у
потерпілих.
У разі
самостійного
придбання
засобів
пересування
(колясок) та
інших технічних
засобів
реабілітації для
2152 потерпілих
(за результатами
2018 року) не
відшкодовуються

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у
рейтингу
Альтернатива 1 має
низьку ефективність.
Цілі не можуть бути
досягнуті в
найближчий час,
тобто проблема
продовжить існувати.
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Альтернатива 2
Прийняття нового
регуляторного акта.

Рейтинг
Альтернатива 1
Збереження чинного
регулювання.

не передбачено
відшкодування витрат
потерпілому за рахунок
коштів Фонду соціального
страхування України.
Вигоди наявні.
Здійснення більш
ефективного соціального
захисту потерпілих
шляхом приведення у
відповідність до вимог
чинного законодавства.
Відшкодування витрат
потерпілим у разі
самостійного придбання
засобів пересування та
інших технічних засобів
реабілітації.
Підвищення якості
забезпечення технічними
та іншими засобами
реабілітації для 5778
потерпілих (за
результатами 2018 року)
за рахунок власного
вибору потерпілими
підприємств-виробників
(постачальників).
Економія коштів
Фонду соціального
страхування України за
рахунок фінансування
витрат на забезпечення
технічними та іншими
засобами реабілітації для
5778 потерпілих в межах
граничних цін на технічні
та інші засоби
реабілітації.
Використання
зекономлених коштів на
забезпечення технічними
та іншими засобами
реабілітації додаткової
кількості потерпілих.

за рахунок
коштів Фонду
соціального
страхування
України.
Відсутні як у
потерпілих, так і
у суб’єктів
господарювання.
Всі
витрати
відшкодовуються
за
рахунок
коштів
Фонду
соціального
страхування
України.

Альтернатива 2 має
високу ефективність.
Даний спосіб
повністю відповідає
нормам Закону.
Сприятиме
покращенню якості
забезпечення
потерпілих
технічними та
іншими засобами
реабілітації та більш
ефективному
виконанню вимог
законодавства
України.

Оцінка ризику впливу
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акту
Переваги відсутні.
Ризик зовнішніх
Даний механізм не в повній мірі відповідає чинників не
вимогам статей 16, 42 Закону.
передбачається.
Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи/причини відмови від
альтернативи
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Альтернатива 2
Прийняття нового
регуляторного акта.

Наявні витрати у 2152 потерпілих (за
результатами 2018 року) під час
самостійного придбання засобів
пересування (колясок) та інших технічних
засобів реабілітації, які не
відшкодовуються за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України.
Часткове обмеження для суб’єктів
господарювання в частині укладання
договорів з робочими органами Фонду
соціального страхування України щодо
забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації для 5778 потерпілих
(за результатами 2018 року).
Запропонований проект регуляторного
акта стане базовим керівним документом
для виконання статутних завдань Фондом
соціального страхування України та
виконання вимог статей 16, 42 Закону в
частині забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації потерпілих.
Прийняття регуляторного акта
забезпечить:
- приведення порядку забезпечення
технічними та іншими засобами
реабілітації у відповідність до Закону, у
тому числі – фінансуванню витрат за
рахунок коштів Фонду соціального
страхування України у разі самостійного
придбання 2152 потерпілими (за
результатами 2018 року) засобів
пересування (колясок) та інших технічних
засобів реабілітації;
- упорядкування та підвищення якості
забезпечення 5778 потерпілих (за
результатами 2018 року) технічними та
іншими технічними засобами реабілітації
за рахунок власного вибору потерпілими
підприємств-виробників (постачальників);
- економію коштів Фонду соціального
страхування України за рахунок
фінансування витрат на забезпечення
потерпілих технічними та іншими
засобами реабілітації в межах граничних
цін та забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації додаткової кількості
потерпілих за рахунок зекономлених
коштів.

У разі прийняття
регуляторного акта
вплив негативних
зовнішніх факторів
виключається, оскільки
прийняття цього акта є
механізмом виконання
вимог Закону.
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V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми
Для розв’язання зазначеної проблеми розроблено проект постанови
правління Фонду соціального страхування України, який дасть можливість
затвердити Положення про фінансування витрат на технічні та інші засоби
реабілітації для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.
У разі прийняття вищезазначеного проекту постанови правління Фонду
соціального страхування України планується:
- впровадити вдосконалений механізм безоплатного забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань за власним вибором
підприємства-виробника (постачальника);
- врегулювати питання відшкодування витрат на технічні та інші засоби
реабілітації в межах граничних цін, встановлених Міністерством соціальної
політики України;
- вирішити проблемне питання щодо відшкодування витрат потерпілим у
разі самостійного придбання засобів пересування та інших технічних засобів
реабілітації.
Ступінь ефективності обраних принципів і способу досягнення цілей
державного регулювання – високий, за рахунок приведення існуючого порядку
забезпечення потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами
реабілітації відповідно до вимог Закону, що в свою чергу вдосконалює
механізм безоплатного забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації потерпілих, посилює їх соціальний захист, сприяє усуненню
обмежень життєдіяльності потерпілих, призводить до трудової адаптації та
інтеграції в суспільство.
Органи державної влади для впровадження проекту постанови правління
Фонду соціального страхування України не мають здійснювати організаційних
заходів, усі заходи здійснюються Фондом соціального страхування 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
Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
додаткових витрат не зазнають.
Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів
великого і середнього підприємництва та інших суб’єктів господарювання не
передбачаються.
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VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється
довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів у сфері
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу
відстеження його результативності.
VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозними значеннями показників результативності дії регуляторного
акта є:
- безоплатне забезпечення потерпілих (5778 осіб за результатами 2018
року) технічними та іншими засобами реабілітації за висновками МСЕК та
індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її
складення);
- відшкодування витрат в межах граничних цін на технічні та інші засоби
реабілітації підприємствам, що здійснюють виготовлення, реалізацію технічних
та інших засобів реабілітації, що компенсують чи відновлюють порушені або
втрачені функції організму, а також надають послуги з обслуговування і
ремонту зазначеної продукції (станом на 01.12.2019 – 91 підприємство);
- відшкодування витрат потерпілим у разі самостійного придбання
засобів пересування та інших технічних засобів реабілітації (за результатами
2018 року 2152 потерпілих були позбавлені права самостійно придбати
зазначені вироби та отримати компенсацію витрат за рахунок коштів Фонду
соціального страхування України).
У разі прийняття проекту регуляторного акта, виконання його вимог не
потребуватиме додаткового витрачення фізичними особами та/або суб’єктами
господарювання коштів та часу, але, суб’єкти господарювання надаючи
послуги із забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами
реабілітації, витрачатимуть час так само, як для виконання будь-якої іншої
послуги за договором.
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень
акта – високий за рахунок розміщення проекту постанови правління Фонду
соціального страхування України в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці
Фонду соціального страхування України: www.fssu.gov.ua.
Рівень поінформованості потерпілих внаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання з основних положень акта –
високий за рахунок розміщення проекту постанови правління Фонду
соціального страхування України в мережі Інтернет на офіційній web-сторінці
Фонду соціального страхування України: www.fssu.gov.ua та безпосереднього
надання їм інформації з цього питання робочими органами виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України та їх відділеннями.
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Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України будуть
підготовлені та доведені до її робочих органів методичні рекомендації щодо
реалізації вищезазначеної постанови.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження здійснюватиметься за рік до дати обов’язкового
застосування вимог проекту акта.
Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після дати
обов’язкового застосування проекту акта.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки починаючи з
дня виконання заходів з повторного відстеження.
З огляду на показники результативності, визначені в попередньому
розділі АРВ, відстеження результативності цього регуляторного акта
здійснюватиметься статистичним методом.

В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
України

С. Нестеров
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Додаток 2
ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Порядковий
номер

Витрати

Витрати

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів,
сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації
персоналу тощо, гривень

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення
необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам, гривень

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного
нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання
рішень/приписів тощо), гривень

-

5

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), гривень

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари
тощо), гривень

300

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

8

Інше (уточнити), гривень:

-

-

витрати часу на підготовку та формування необхідного
пакету документів для укладання договору (4 год/міс.) Х
вартість часу (заробітна плата) (мін. з/п місячна 4 173 грн.
або погодинна 25,13 грн).

-

доставка документів до робочих органів Фонду
соціального страхування України

-

доставка підписаного договору (у разі укладання) (в
середньому на 1-не підприємство 15 договорів) (вартість
доставки 30 грн Х 15 договорів)

450,00

доставка документів за результатами надання послуг
(вартість доставки 20 грн Х 15 договорів)

300,0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього
підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість
регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

100,52

30,0

1180,52
15
17707,8
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Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання
Вид витрат

Витрати

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне
обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо
Вид витрат

Витрати

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у
сплаті податків/зборів)
Вид витрат

Витрати, пов'язані із веденням
обліку, підготовкою та поданням
звітності державним органам
(витрати часу персоналу)

-

-

Витрати* на ведення
обліку, підготовку та
подання звітності (за
рік)

Витрати на оплату
штрафних санкцій за
рік

Разом за
рік

-

-

-

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам,
визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату
спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат

Витрати, пов'язані з
адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю)
(перевірок, штрафних санкцій,
виконання рішень/приписів тощо)

Витрати* на
адміністрування
заходів державного
нагляду (контролю)
(за рік)

Витрати на оплату
штрафних санкцій та
усунення виявлених
порушень (за рік)

Разом за
рік

-

-

-

___________
* 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 отримання
адміністративних послуг (дозволів,
ліцензій, сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків, проведення
незалежних/обов'язкових експертиз,

Витрати на
Витрати
проходження
безпосередньо на
відповідних процедур
дозволи, ліцензії,
(витрати часу, витрати сертифікати, страхові
на експертизи, тощо)
поліси (за рік стартовий)
-

-

Разом за
рік

-
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сертифікації, атестації тощо) та
інших послуг (проведення наукових,
інших експертиз, страхування тощо)
Вид витрат

Разом за рік, грн.

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

300

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого
персоналу (за рік)

Витрати, пов'язані із наймом додаткового
персоналу

-
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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, не проводилось з
огляду неможливості прогнозування конкретних груп мікро- та малого
підприємництва на яких відбуватиметься вплив регуляторного акту.
З метою громадського обговорення проект регуляторного акту
оприлюднений на офіційному веб-сайті розробника.
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого
підприємництва (мікро- та малі)
Кількість суб’єктів мікро та малого підприємництва, на яких
поширюється регулювання складає 76 одиниць.
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання
вимог регулювання
В наслідок дії регуляторного акту передбачають витрати на
адміністративні процедури суб’єктів малого підприємництва щодо виконання
регулювання.
У перший рік Періодичні
Порядковий
(стартовий рік
(за
Витрати за
Найменування оцінки
номер
впровадження наступний
п’ять років
регулювання)
рік)
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
1
Процедури організації виконання
вимог регулювання
Формула:
Витрати часу на розроблення та
1206,24
1206,24
6031,20
впровадження внутрішніх для
суб’єкта малого підприємництва
процедур на впровадження вимог
регулювання (2 год/місяць) Х
вартість часу суб’єкта малого
підприємництва (заробітна плата)
(мін. з/п місячна 4 173 грн. або
погодинна 25,13 грн), 2 год/міс –
50,26) Х остаточна кількість
внутрішніх процедур (24 кількість
процедур/рік)
2
Разом, гривень
1206,24
1206,24
6031,20
3
Кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
76
виконати вимоги регулювання,
одиниць
4
Сумарно, гривень
Формула:
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відповідний стовпчик “разом” Х
кількість суб’єктів малого
підприємництва, що повинні
виконати вимоги регулювання

91674,24

91674,24

458371,20

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого
підприємництва.
Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відсутні.
Витрати на виконання вимог регуляторного акту з боку органів
виконавчої влади або органів місцевого самоврядування будуть відповідати
витратам на заробітну плату співробітників, які за функціональними
обов’язками уже здійснюють та в подальшому здійснюватимуть відповідні
заходи.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного
органу або нового структурного підрозділу діючого органу.
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що
виникають на виконання вимог регулювання.
№ п/п
1
2
3
4
5

Показник
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого
підприємництва на виконання регулювання
Оцінка вартості адміністративних процедур
для суб’єктів малого підприємництва щодо
виконання регулювання та звітування
Сумарні витрати малого підприємництва на
виконання запланованого регулювання
Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання суб’єктів малого підприємництва
Сумарні витрати на виконання запланованого
регулювання

Перший рік
регулювання
(стартовий)

За п’ять років

0

0

91674,24

458371,20

0

0

0

0

91674,24

458371,20

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання
Зважаючи на від’ємність значень сумарних витрат малого
підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік
регулювання та за п’ять років) компенсаторні механізми не пропонуються.

