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СИСТЕМИ



МАЙЖЕ КОЖНА ПЕРЕВІРКА 
ФІКСУЄ ПОРУШЕННЯ
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2013 20152014 2016

  кількість перевірок ДСНС

  частка перевірок, де було виявлено правопорушення



ЯКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОТОЧНОЇ 
ІНСПЕКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ?

  кількість перевірок (Держгірпромнагляд / Держпраці)

   кількість травмованих осіб

1981696012621645050
2013 20152014 2016

8 568

6 318

4 260

4 428



ПОТОЧНА ІНСПЕКЦІЙНА 
СИСТЕМА

СЛІДКУЄ ЛИШЕ ЗА ФОРМАЛЬНИМ 
ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ, А НЕ ЗА 
МІНІМІЗАЦІЄЮ РИЗИКІВ

ВИКОРИСТОВУЄ ПОКАРАННЯ 
ЗАМІСТЬ ПЕРЕКОНАННЯ



ПЕРЕТВОРИТИ СИСТЕМУ 
КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ 

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ



ЯК ПОКРАЩИТИ СИТУАЦІЮ?

Сформувати індивідуальний перелік 
вимог для кожного виду бізнесу

Створити національний перелік 
небезпек

Оцінити важливість кожної вимоги Перевіряти лише найважливіші вимоги

Пояснити чому важлива кожна вимога, 
шляхом прив’язки до ризику

Поєднати бази даних, що містять 
інформацію про ризики

Створити позитивний стимул для 
дотримання вимог (публічний 
рейтинг).

Оцінювати ефективність регулювання 
та органів за станом небезпек

ПЕРЕЙТИ ДО ПРАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ ВПРОВАДИТИ РИЗИКООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД



ЕТАПИ ПЕРЕХОДУ ДО СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

ПРИЙНЯТО 
ЗАКОН 
УКРАЇНИ 
1726

Регуляторне 
поле очищене від 

незаконних документів
(скасовано 367 актів)

Зменшення регуляторного 
навантаження

(підготовлено проект 
постанови про скасування  

367 актів)

2017 2019

2020201820172017

Нова методологія 
затвердження 

чек-листів
(підготовлено 

проект)

Нова 
методологія 

оцінки ризиків
(підготовлено 

проект)

Створення 
інтегрованої  

бази перевірок
(розроблено ТЗ)

ОСНОВА НОВОЇ 
РИЗИКООРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ

СТВОРЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ

Створення 
диверсифікованої 

системи управління 
ризиками

Запущено пілотний модуль 
планування заходів 

державного нагляду (ІАС)

2 31 95 64 7 8



ПІЛОТНИЙ МОДУЛЬ ПЛАНУВАННЯ 
ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ 
(ІАС)

ВСІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 
ПЕРЕВІРОК, САНКЦІЇ ТА 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСКАРЖЕННЯ

ВСІ НПА ТА ВИМОГИ ДО БІЗНЕСУ, 
ЩО БУДУТЬ ПЕРЕВІРЯТИСЯ В 

ОДНОМУ МІСЦІ ОН-ЛАЙН

ВСІ (КОМПЛЕКСНИЙ ТА 
РІЧНІ) ПЛАНИ ПЕРЕВІРОК  

В ОН-ЛАЙН

IAS.BRDO.COM.UA

10 ДНІВ РОБОТИ = БІЛЬШЕ 50000 КОРИСТУВАЧІВ



ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ?

ЄДИНИЙ ОНЛАЙН  
ЧЕК-ЛІСТ 

ПРИДАТНИЙ ДЛЯ 
САМОКОНТРОЛЮ

ЗАРАЗ СТАНЕ

сторінок документів 
потрібно прочитати>1000

годин потрібно 
витратити, щоб знайти 
вимоги

>100

НПА потрібно дослідити>50



ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ 
ПОТЕНЦІЙНОГО КОРУПЦІОНЕРА?

ЗАРАЗ

Потенційний корупціонер 
сам обирає із загального 
переліку ті вимоги, які 
стосуються/не стосуються 
суб’єкта господарювання,  
а також визначає, які 
вимоги перевіряти, а які ні

СТАНЕ

ЧЕКЛІСТ БУДЕ 
ГЕНЕРУВАТИСЬ 

СИСТЕМОЮ, ВІДПОВІДНО 
ДО РИЗИКІВ І ВИМОГ



ЩО ОТРИМАЄ ДЕРЖАВА І 
ДОБРОСОВІСНИЙ БІЗНЕС?

Рівень корупції 
зменшиться

Точно знатиме
суть правил 

та причину їх 
існування

Виявлення 
ризиків та 

реагування 
на них стане 

ефективнішим

Отримає 
контурентні 

переваги перед 
тим хто не 

дотримується 
правил

Перевірятимуть 
менше

Державні витрати 
зменшаться
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ПЛАН
ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ  

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
НА 2017-2020 РОКИ



2017 РІК

1 Скасувати 367 не потрібних санітарних, пожежних норм та норм  
з охорони праці

2 Вдосконалити методику формування актів перевірок та визначення 
критеріїв ризику

3

Доопрацювати пілотний модуль ІАС, щоб з 1 січня 2018 від забезпечив:
 публікацію всіх планів перевірок (річних і комплексного) на одному ресурсі з 

 можливістю наскрізного пошуку;
 ведення єдиного онлайн реєстру НПА, якимим затверджено вимоги до бізнесу, 

критерії ризиків та унфіковані форми актів перевірки;
 розміщення інформації про підстави та результати планових та позапланових 

перевірок, зокрема:

інформації про 
підстави проведення 
перевірки

інформації про 
результати проведення 
перевірки

інформації про 
застосовані до 
суб’єкта санкції

інформації про 
результати 
оскарження



2018 РІК

 розробка та прийняття критеріїв ризику 
кожною з інспекцій;

 розробка та прийняття форм актів перевірок 
кожною з інспекцій для кожного виду бізнесу;

 розробка змін до Закону «Про державний 
нагляд (контроль)…» (поглиблення 
ризикоорієнтованого підходу);

 глибокий аналіз санітарних, пожежних норм 
та норм з охорони праці;

 створення статистичної рамки по небезпеках 
(для збирання та системного аналізу 
інформації про ризики);

 формування «сигнального» рейтингу 
ризикованості об’єктів;

 формування «сигнального» рейтингу 
ризикованості суб’єктів;

 прийняття змін до Закону «Про державний 
нагляд (контроль)…» (поглиблення 
ризикоорієнтованого підходу);

 формування статистики по небезпеках;
 проектування диверсифікованої моделі 
управління ризиками;

 підготовка та прийняття проекту щодо 
вдосконалення санітарних, пожежних норм та 
норм з охорони праці;

 запуск повноцінної ІАС (з електронними 
кабінетами бізнесу та державних органів).



2019 РІК

I півріччя 2019-го року

 синхронізація ІАС з базами даних, що містять 
інформацію про ризики;

 оцінка ефективності роботи з ризиками;
 розробка змін до Закону «Про державний 
нагляд (контроль)…» (диверсифікована 
модель управління ризиками);

 експлуатація ІАС та її вдосконалення.

II півріччя 2019-го року

 запуск повноцінних рейтингів об’єктів та 
суб’єктів;

 прийняття змін до Закону «Про державний 
нагляд (контроль)…» (диверсифікована модель 
управління ризиками);

 оптимізація системи органів нагляду (контролю) 
за підсумками оцінки - #мояноваінспекція.



2020 РІК

ПОВНОЦІННА РОБОТА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ

(запровадження диверсифікованої моделі 
управління ризиками заснованої  
на ризикоорієнтованому підході)


