3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
№ з/п
Найменування оцінки
Упертий рік (стартовий рік впровадження регулювання)
Періодичні (за наступний рік)
За п'ять років


для суб 'єктів господарювання - початківця
для діючого суб'єкта господарювання
для суб 'єктів господарювання - початківця
для діючого суб'єкта господарювання
для суб 'єктів господарювання - початківця
для діючого суб'єкта господарювання
Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1
Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів), грн.:
витрати на технічні умови для підключення електроенергії (5 616,00 грн. ) + витрати на проект лінії електропостачання (4166,67 грн. ) + витрати на будівництво лінії електропостачання (17 032,00 грн.)+ амортизація придбаного обладнання (40 621,50 грн., в тому числі: 2 роки + модульна кабіна = 28
грн. ; 4 роки + автоматичний шлагбаум 12 500,00 грн. : 2 роки + механічний шлагбаум = 2

67436,17
39 641,50
37 562,50
37 562,50
245 588,17
217 811,51
2
Процедури постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади, грн.: Витрати часу на процедуру обліку в податковій інспекції щодо сплати збору за місця дня паркування  транспортних засобів у місті Миколаєві (0,2 год.) х 19,82 грн. (зарплата = 3 310 грн + кількість робочого часу за місяць -166,92 год,) (для облікованих суб’єктів 0,1 год.)
3,97
0,20
0,20
0,20
15,88
13,62
3
Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні виграти та матеріали), грн.:
електроенергія для окислення автоматичного шлагбауму, (4800 х 1,58940 грн.) + послуги за енергоносії (електроенергія 180 х 1,58940 грн. + вода, стоки 4 х 7,8583 грн.)
7 915,21
7915,21
7 915,21
7 915,21
39576,05
39576,05
4
Процедури обслуговування обладнання, грн.:
Утримання майданчиків для платного чаркування (37 296,79 грн., у тому числі: виготовлення та встановлення знаків, які позначають зону чаркування 9 од. х 759,67 грн - 6 837,03 грн. + монтаж механічного шлагбаума та огородження 8 371,00 грн + монтаж автоматичного шлагбаума + нанесення дорожньої розмітки маркувальними машинами 406 м. х в, 60 грн = 2 679,60) 4 систематичне очищення території від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття (18 309,16 грн, у тому числі: випрати на оплату праці працівників по прибиранню території майданчика для платного паркування: основна заробітна плата 11 358,00 грн. + єдиний соціальний внесок 22% = 2 498,76 гри. + матеріальні витрати на засоби прибирання 569,86 грн. + витрати на ПАШ для вивозу листя, сміття авто-мобілем «Мерседес» (норма витрат дизельного палива на 100 км -19,6 л) = 522,54 грн. + своєчасне очищення майданчиків для платного паркування від снігу (послуги екскаватора ЕО 2621ЮМЗ) = 3 360,00 грн.) + вивіз твердих побутових відходів (1,1 м. куб. х 12 м - 597,43грн.)
37 894,22
21 586,19
21586,19
21 586,19
107930,98
86 344,95
5
Інші процедури, грн.: матеріальні витрати(1 200,00 грн., у тому числі спецодяг 9 жилетів х 2 од. * 210 грн. + канцелярське приладдя) + витрати на оплату праці виробничого персоналу (337372,00 грн. + єдиний соціальний внесок 22% = 74 221,84 грн.) + витрати на оплату праці відповідального інженера (64 961,00 грн. + єдиний соціальний внесок 22% = 14 291,42 грн.)
492 085,26
492 085,26
492 085,26
492 085,26
2 460 426,3
2 460 426,3
6
Разом витрат, грн.: (рядки 1+2+3+4+5)
605 334,83
561 228,36
559 149,06
559 149,06
2 853 537,38
2 804 172,43
7
Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, од.
0
225
25
225
25
275
8
Усього витрат за суб’єктами господарювання, грн.:

0
126276381,00
1 378 726,50
125 808 538,50
71338434.50
771 147 418,25
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9
Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання, грн.:
Витрати часу на отримання інформації про регулювання (час на пошук рішень міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів ум Дніпро», на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради в мережі їнтернет та його вивчення = 4 год.) + отримання необхідних форм та заявок (друк зразків документів з вищевказаного рішення 0,3 год.) х на вартість часу суб 'єкта малого підприємництва (19,82 грн.)
85,22
85,22
0,00
0,00
85,22
85,22
10
Процедури організації виконання вимог регулювання, грн.:
Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання: підготовка документів для участі у конкурсі з надання права влаштування та експлуатації майданчика для платного паркування транспортних засобів (3 год.) + участь у зазначеному конкурсі (1 год.) + підготовка та упровадження схематичного визначення території майданчика для платного паркування з від ображенням на вказаній території схеми організації дорожнього руху на топографічній основі М 1:500 (12 год.) + процедура погодження цієї схеми департаментом благоустрою та управлінням транспорту (1 год.) + Управлінням Держгеокадастру (6 год.) + Державним реєстром прав власності (у разі розташування поряд з об’єктами нерухомості) (1 год.) + управлінням транспорту та охорони навколишнього середовища Миколаївської міської ради (2 год.) х на вартість часу суб’єкта малого підприємництва (19,82 грн.)
495,50
495,50
0,00
0,00
495,50
495,50
11
Процедури офіційного звітування, грн.:
Регуляторний акт - проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів на території м. Миколаєва» не передбачає офіційного звітування.
12
Процедура щодо забезпечення процесу перевірок, грн.:
На момент розрахунку діє вимога Кодексу щодо перевірок суб’єктів
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Інші процедури, ірн.:
Середня сплата збору за місця для паркування транспортних засобів у місті Миколаєві (0,5532 грн. за 1 м2), є приблизною у прогнозі, адже рівень мінімальної заробітної плати на 2017 рік невідомий + адміністрування інших процедур, що здійснює оператор паркування з метою провадження суб *остом господарювання діяльності із надання послуг з паркування (105 251,68 грн.)+ рентабельність підприємства 76 990,60 грн.) + ПДВ
592483,39
592 483,39
592 483,39
592 483,39
2 962 416,95
2 962416,95
14
Разом витрат, гри.:

593 019,11
593 019,11
593 019,11
593 019,11
2 962 997,67
2 962 997,67
15
Кількість суб’єктів малого підприємництва, що мають виконати вимоги регулювання, од.
0
225
25
225
25
275
16
Сумарно, гривень
Формула: відповідний
стовпчик "разом" X
кількість суб'єктів
господарювання, що
повинні виконати
вимоги регулювання
(рядок 14 X рядок 15) 
0
133 429 299,75
14 825 477,75
133 429 299,75
74 074941,75
814 824 359,25



