Додаток 1
ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які
виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий
номер
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Витрати

За перший рік

Витрати на придбання основних фондів,
Послуги з
обладнання
та
приладів,
сервісне
організації
обслуговування,
навчання/підвищення
доступу до
кваліфікації персоналу тощо, гривень
мережі Інтернет –
3000 грн
Ноутбук – 12000
грн
Нетбук – 8000
грн
Інтерактивна
дошка + проектор
– 27000 грн
Роутер – 1500 грн
Кондиціонер –
6000 грн
Орієнтовно на
один суб’єкт
57500 грн
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, штрафних санкцій, виконання
рішень/приписів тощо), гривень
Витрати на отримання адміністративних
3600 грн
послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, (послуги інтернет
атестатів,
погоджень,
висновків, – 300/місяць)
проведення
незалежних/обов’язкових
експертиз, сертифікації, атестації тощо) та
інших послуг (проведення наукових,
інших експертиз, страхування тощо),
гривень
Витрати на оборотні активи (матеріали,
канцелярські товари тощо), гривень
Витрати, пов’язані із наймом додаткового
-

За п’ять років

57500 грн

18000 грн

персоналу, гривень
8.
9.
10.

11.

Інше (уточнити), гривень.
РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
61100 грн
75500 грн
+ 7 + 8), гривень
Кількість суб’єктів господарювання Всього – 15194 Всього – 15194
великого та середнього підприємництва, закладів загальної закладів загальної
на яких буде поширено регулювання, середньої освіти, середньої освіти,
одиниць
із них
із них
14912 –державної 14912 –державної
та комунальної та комунальної
форми власності форми власності
282 – приватної 282 – приватної
форми власності форми власності
Сумарні
витрати
суб’єктів Всього −
Всього −
господарювання великого та середнього 928353400 грн
1147147000 грн
підприємництва,
на
виконання В т.ч.:
В т.ч.:
регулювання
(вартість
регулювання) 911123200 грн
1125856000 грн
(рядок 9 х рядок 10), гривень
(державна та
(державна та
комунальна
комунальна
форма власності) форма власності)
17230200 грн
21291000 грн
(приватна форма (приватна форма
власності)
власності)

Додаткові фінансові витрати можливі у разі прийняття суб’єктами
господарювання рішень про використання в освітньому процесі сучасних
гаджетів (інтерактивні дошки, електронні книги, ноутбуки, планшети, тощо),
користування інтернетом, встановлення кондиціонерів.

