ОФІС
ЕФЕКТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ

3 РОКИ
ЗМІН РЕФОРМ ПЕРЕМОГ

Офіс ефективного регулювання
BRDO було запущено в листопаді
2015 року для сприяння
у створенні ефективного
регулювання і поліпшенні
економічних свобод в Україні
(з фокусом на малий та середній
бізнес).
Для цього Офіс реалізує
інклюзивний та відкритий
процес оптимізації
регуляторних відносин,
націлений на зміцнення довіри
та партнерства держави й
бізнесу.

3 РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ

39

> 1000

комплексних ринкових
досліджень

задіяних стейкхолдерів

27 млн

7400

охоплена аудиторія в ЗМІ

згадувань у медіа

3

8

унікальні
онлайн-продукти

ухвалених Урядом пакетів
рішень на користь бізнесу

ПУБЛІЧНИЙ
ДІАЛОГ
35

>10 млн

круглих столів

охоплена аудиторія
в медіа

Суми

Луцьк

Київ

Львів

Рівне

ІваноФранківськ

Вінниця

Житомир

Дніпро

ЗАХОДИ ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ
ПРОХОДИЛИ У 9 МІСТАХ

REGULATION.GOV.UA
В РАМКАХ ПУБЛІЧНОГО ДІАЛОГУ
ПРОВЕДЕНО 39 КОМПЛЕКСНИХ
РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
СЕКТОР ІТ:
ринок розробки програмного
забезпечення
ринок мобільних платежів
ринок фіксованого широкосмугового
доступу

СЕКТОР ТРАНСПОРТ:
ринок річкових вантажних перевезень
ринок таксі

СЕКТОР БУДІВНИЦТВО:

ринок e-learning

містобудівна документація

ринок криптовалют

ринок проектування

ринок ОТТ-відеоконтенту

отримання земельної ділянки при
новому будівництві

ринок e-commerce

СЕКТОР КОНТРОЛЬ І
НАГЛЯД:
обмеження доступу до ринків
саморегулювання
ринок страхування
цінове регулювання

СЕКТОР СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО:
ринок меду

будівництво на територіях об’єктів
культурної спадщини
ринок керамічної плитки
ринок бетону
ринок цементу
ринок будівельних металевих
конструкцій
внутрішні інженерні мережі
ринок вікон та дверей
вимоги з безпеки авіації при новому
будівництві

СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА:

ринок молока

ринок енергоефективності

ринок горіхів

роздрібний ринок газу

ринок деревини
ринок зерна

ринок поводження з твердими
побутовими відходами

ринок насіння

ринок виробництва електричної енергії

ринок цукру

доступ до нафтогазоносних надр

ринок виробництва та обігу органічної
продукції

ринок електрозарядних станцій
роздрібний ринок електричної енергії

START
BUSINESS
CHALLENGE
20 вересня 2017 року BRDO
представив державний
інфо-сервіс, з покроковими
інструкціями і детальною
інформацією про дозвільні
документи, необхідні для
реєстрації бізнесу

В 2019 році амбасадором
проекту стане Максим
Бахматов

З 25 жовтня 2018 року
ресурс містить вже
100 бізнес-кейсів

Чернігів
Ніжин

Суми

Житомир
Дрогобич

Тернопіль
Лисичанськ

Вінниця
Дніпро

Ужгород

Попасна

Чернівці
Миколаїв
Одеса

Маріуполь

ЛОКАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-КЕЙСІВ

> 250 000
відвідувачів ресурсу

SBC.REGULATION.GOV.UA

ІНСПЕКЦІЙНА
РЕФОРМА
Ухвалено Закон України №1726

Ухвалено 22 Постанови Уряду
щодо нових критеріїв ризику

Запущено модуль планування
заходів державного нагляду
INSPECTIONS.GOV.UA

Ухвалено нову методологію
оцінки ризиків та методологію
затвердження чек-листів

INSPECTIONS.GOV.UA
План перевірок на
єдиному ресурсі
Результати перевірок
онлайн у вільному доступі

Аналітичний модуль

1,3 млн

відвідувань порталу

> 143 тис.

запланованих перевірок на 2019
в системі

90 тис.

результатів перевірок в системі

DOING
BUSINESS
В 2018 році ухвалено розроблену BRDO
Постанову про запровадження кращих
практик Світового банку, що дозволила
Україні отримати +4 місця в рейтингу.

У 2018 році зареєстрований у Верховній
Раді в 2018 році комплексний законопроект
№8124, розроблений командою Офісу.
Йому передував пакет законопроектів
№6540-6543, що були зареєстровані в 2017.
Ухвалення проектів дозволить Україні
піднятися у топ-40 світового рейтингу та
залучити біля 10 млрд $ інвестицій.

REGIONAL
DOING
BUSINESS

У 2017 році BRDO спільно зі Спілкою
Українських Підприємців (СУП) запустив
Regional Doing Business. Проект передбачає
моніторинг та аналітику легкості ведення
бізнесу в регіонах та надання рекомендацій
місцевій владі з поліпшення позицій.

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ:

РІШЕННЯ НА
КОРИСТЬ БІЗНЕСУ
Протягом 2016-2018 років експерти BRDO разом з
профільними міністерствами розробили 8 пакетів
рішень на користь бізнесу, що були ухвалені Урядом

Ухвалення 50 розроблених BRDO актів
дозволило:
запустити нові ринки
(ринок мобільних платежів та ін.)
створити нові інструменти для більш прозорої
діяльності державних органів
скасувати > 1000 застарілих та неактуальних
актів
забезпечити щорічну економію бізнесу у розмірі
> 1 млрд грн

ДЕРЕГУЛЯЦІЯ:

РЕФОРМА РРО

Запровадження альтернативи
РРО (ПК, планшети, мобільні
пристрої).
Прийнято Постанову КМУ
від 13.06.18 №472

Спрощення порядку
реєстрації РРО в органах ДФС.
Ухвалено зміни до наказу
Мінфіну від 14.06.16 №547

Спрощення порядку
технічного обслуговування та
гарантійного ремонту РРО.
Внесено зміни до постанови
КМУ від 16.05.04 №601

Відміна необхідності
щоденного ведення книги
обліку розрахункових
операцій (скасування
«вклеювання чеків»).
Внесено зміни до наказу
Мінфіну від 14.06.16 №547

СЕКТОР
БУДІВНИЦТВО
Започатковано інституційні реформи

Реформа системи технічного
регулювання в будівництві
(Оновлення ДБН та
національних стандартів)

Реформа умов надання на
ринок будівельних виробів
(Імплементація положень
Регламенту 305 ЄС)

Запроваджено системні регуляторні зміни
Оптимізовано дозвільний
порядок будівництва
з відхиленням від ДБН
Скасована строковість
будівельної ліцензії
Розширені можливості
проектування за Єврокодами
на об’єкти класу СС3

Врегульовано питання
вільного доступу до
містобудівної документації
та оптимізована процедура
діяльності кадастрових
реєстраторів
Підготовлено правову базу та
започаткуване впровадження
Е-кабінету забудовника
в системі «Прозора ДАБІ»

Ключові досягнення
позицій України в рейтингу
DoingBusiness за показником
«Отримання дозволів на будівництво»
за період 2015-2018
Впроваджено публічний доступ до
містобудівної документації
До 40% виріс показник
оприлюднення містобудівної
документації (+16% за 2018 рік)
за результатами реалізації проекту
PMAP
На законодавчому рівні
визначено обов’язок
центральних та місцевих
органів влади надати
доступ до відкритих
даних містобудівної
документації через
геоінформаційні
портали

Запущено єдиний ресурс
PMAP.MINREGION.GOV.UA
для оприлюднення
містобудівної документації

СЕКТОР ІТ
В 2017 році скасовано 2 основні
перепони для створення ринку
мобільних платежів. В результаті
2 оператори розпочали запуск
нових сервісів

Скасовано обов’язкове
оформлення санітарних паспортів
для базових станцій мобільного
зв’язку та будівельних декларацій
для станцій, що розміщуються на
існуючих будівлях. Це зменшило
зловживання з боку контролюючих
органів та дозволило зекономити
бізнесу до 100 млн грн на рік

Прийнято правила і методики
доступу до об’єктів інфраструктури,
що надало імпульс для розвитку
сегменту ШСД в Україні

Спрощено процедуру
працевлаштування громадян СНД
в Україні

Розроблено концепцію державної
політики у сфері віртуальних валют
(криптовалют)

СЕКТОР СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО
Запроваджено
інституційні реформи

Створено Український
органічний стандарт
(Регламент ЄС 834/2007;
889/2008; 1235/2008)

Скасовано монополію на
проведення фітосанітарної
експертизи державними
лабораторіями
(Директива 2000/29 ЄС
Регламент 2016/2031; 685/2017)

Імплементовано
6 актів ЄС

Започатковано
інституційні
реформи
Реформа лісової галузі:
Електронний обіг деревини
(Регламент ЄС 995/2010)
План заходів підтримки
лісового господарства
(Указ Президента 381/2017)

Реформа галузі
бджільництва:
Розроблено концепцію
реформування галузі
Спрощення процедури
реєстрації близько
400 тис. пасічників
Підготовлено вимоги
до якості меду
за стандартами ЄС
(Директива 2001/110)

Спрощення ведення бізнесу
Скасовано заборону змішування різних класів зерна.
Економічний ефект для бізнесу – економія
2,7 млрд грн, зростання ефективності логістики на 7%

#STARTBUSINESSCHALLENGE
ПІДГОТОВЛЕНО > 20 КЕЙСІВ З ВІДКРИТТЯ АГРОБІЗНЕСУ

Дерегуляція
Скасовано квотування та встановлення мінімальних цін
на цукор та цукрові буряки
(Закон України №2518)

СЕКТОР
ЕНЕРГЕТИКА
21 СТАТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»,
РОЗРОБЛЕНА ЕКСПЕРТАМИ ОФІСУ, ВСТАНОВЛЮЄ
ПРАВИЛА ГРИ ДЛЯ ПРОЗОРОГО ПРИЄДНАННЯ ДО
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

Розблоковано процес
приєднання до електромереж
за правилами, визначеними
Законом України «Про ринок
електричної енергії» та
Кодексом систем розподілу,
що нарешті дасть можливість
планувати витрати на
приєднання для бізнесу
наперед і прозоро

Розпочато процес відкриття
карт електричних мереж,
що значно спрощує процес
пошуку оптимальної точки
приєднання для нового
підключення

Розроблено Концепцію
розвитку ринку
електрозарядних станцій

Розроблено пакет
регуляторних змін щодо:
запровадження електроних
процедур з проведення
аукціонів;
прозорості формування
початкової ціни
спецдозволу;
спрощення процедури
винесення спецдозволів на
конкурс;
виключення можливості
перетинання різних
інструментів доступу
до надр: спецдозволів
та підписання угод про
розподіл продукції;
оптимізації процедур
взаємодії Держгеонадра
з учасниками ринку та
цифровізації геоінформації.

СЕКТОР КОНТРОЛЬ
І НАГЛЯД
Створено ефективні правила
для бізнесу:
Прийнято 3 НПА для спрощення умов ведення
бізнесу у сферах спецводокористування, геологічної
експертизи та РРО.
Економічний ефект для бізнесу – економія
300 млн грн

Створено методологічну базу для раціонального
держуправління в 4х сферах:
Методологію доцільності застосування інструментів
доступу до ринків.
Модель «цінового контролю».
Методологію доцільності застосування
обов’язкового страхування.
Методологію доцільності застосування
інструментів доступу до спільних обмежених
ресурсів.

Створено засади для ефективних регуляторних
рішень:
Розроблено аналізів
регуляторних
впливів (АРВ)

Проведено розрахунки вартості
регулювання для суб’єктів малого та
мікро бізнесу (М-Тест)

Проведено
навчальних семінарів
для регуляторних
органів

НПА прийнято Урядом та органами
влади. 6 з яких надали старт
реформі первинної медичної
допомоги

Результати системного аналізу способів
державного регулювання:
РОЗРОБЛЕНО:

ПРИЙНЯТО УРЯДОМ:

2 законопроекти, спрямовані
на удосконалення процедури
ліцензування та скорочення
видів господарської діяльності,
що ліцензуються

Зміни до постанови КМУ від 25.12.1996 р. № 1548,
якими скасовано цінове регулювання
у 8ми сферах. Економічний ефект від прийнятого
акту для бізнесу – 6,5 млн грн, для держави –
18,5 млн грн

9 НПА, якими пропонується
скасувати 313 актів та
переглянути 8 актів в сферах
цінового регулювання, РРО,
ліцензування, дозвільної
системи тощо

10 актів, якими скасовано 361 акт та
запропоновано переглянути 20 актів, зокрема, в
сферах:

Концепцію створення
ефективної системи
забезпечення цінової
стабільності

ліцензування,
дозвільної системи,
охорони праці (усунуто монополію Держпраці
стосовно визначення експертних організацій, що
спрощує процедуру технічного обстеження для
бізнесу),
спрощення процедури працевлаштування/
перебування іноземців в Україні та спрощення порядку
розміщення іноземних організацій в Україні;
спрощення порядку використання РРО

СЕКТОР
ТРАНСПОРТ
Розроблено
аналітичну платформу
із моніторингу
використання коштів
Дорожнього Фонду
Заблоковано прийняття
актів ДЕІ, спрямованих
на збільшення
навантаження на бізнес
Запущено реформу
ринку міжобласних
автобусних перевезень
(Урядом схвалено зміни
до постанови №1081,
підготовленої спільно з
експертами BRDO)

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Підготовлено 14 висновків до проектів НПА на відповідність
євроінтеграційним зобов’язанням
Прийнято пакет НПА на виконання євроінтеграційних
зобов’язань в галузі сільського господарства (органічне
виробництво, фітосанітарна експертиза)
Розроблено інструменти додаткового захисту споживачів
за договорами таймшеру
(імплементація Директиви 2008/122/ЄС)
Розроблено Концепцію удосконалення законодавчої
процедури прийняття рішень у сфері європейської
інтеграції
Розроблено нову редакцію законопроекту, що впроваджує
положення 305 Регламенту ЄС
Участь у розробці проекту Закону «Про засади державної
політики у сфері європейської інтеграції»
Прийнято розроблені BRDO технічні регламенти щодо
приладів, що працюють на газоподібному паливі, рухомого
обладнання, що працюють під тиском, щодо обмеження
використання небезпечних речовин в електричному та
електронному обладнанні, на виконання євроінтеграційних
зобов’язань

ОСВІТНІ
ПРОЕКТИ
BRDO SCHOOL
50+

семінарів

552

випускники

4

навчальні курси
Нормопроектування
Аналіз даних в Excel
Аналіз державної політики
Підготовка прогнозу впливу

ТРЕНІНГИ ДЛЯ
ІНСПЕКЦІЙНИХ ОРГАНІВ
7 тренінгів з роботи на інспекційному
порталі (inspections.gov.ua)
для 250 представників інспекцій

20 тренінгів з питань розробки нових

критеріїв ризику та уніфікованих форм актів
для 130 співробітників інспекцій

САМОРЕГУЛЮВАННЯ
Прийнято Концепцію реформування
інституту саморегулювання в Україні,
розроблену Офісом спільно з ЄБРР
Прийнято План заходів з реалізації
Концепції реформування інституту
саморегулювання в Україні

АНАЛІТИЧНІ
ПРОДУКТИ ТА
ІНСТРУМЕНТИ

Створено та запущено онлайнінструменти для урядовців:
АРВ та прогноз впливів

Підготовлено звіт про стан
МСБ України в 2016-2017 роках

КОМАНДА
Олексій ГОНЧАРУК
Голова BRDO

Денис МАЛЮСЬКА
Заступник Голови BRDO/
World Bank Group

Олена ШУЛЯК

Керівник сектору «Будівництво»

Тетяна КОВРИГА

Керівник сектору комунікацій

Олексій ОРЖЕЛЬ

Керівник сектору «Енергетика»

Керівник сектору «Ринковий контроль
та нагляд»

Олександр КУБРАКОВ

Провідний аналітик

Операційний директор

Володимир ГОЛОВАТЕНКО

Керівник сектору «IT та Телеком»

Ігор ЛАВРИНЕНКО

Олексій ДОРОГАНЬ

Андрій ЗАБЛОЦЬКИЙ
Керівник сектору «Сільське
господарство»

Оксана КИРИЧЕНКО

Керівник з партнерських відносин

Владислав ПРИТОМАНОВ
В.о. керівника сектору «Транспорт»

Яна ГОРЮНОВА

Керівник відділу розробки
програмного забезпечення

BRDO є провідною, незалежною консультативною установою з регуляторної політики
в Україні, яка фінансується Європейським Союзом в рамках проекту FORBIZ та
Ініціативи EU4Business.

+38 (044) 332 49 12

office@brdo.com.ua

вул. Хорива, 55-К

www.brdo.com.ua

Київ, 04071, Україна

