РОБИМО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ

ДАЙДЖЕСТ BRDO

ФАКТИ, ДУМКИ, АНАЛІТИКА
ІНІЦІАТИВИ BRDO: ДОПОМАГАЄМО
БІЗНЕС-СПІЛЬНОТІ
Безробіття внаслідок карантину: ініціативи BRDO для полегшення соціальних і економічних
наслідків кризи
Без роботи ризикують залишитись 132 000 українців. Проте цього можна уникнути, забезпечивши
працівникам виплати з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування через простій
підприємства без втрати робочого місця. Як це зробити? Читайте у колонці виконавчого директора BRDO
Олексія Дороганя.
Реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції: аналізуємо ризики проектів нових
постанов
На початку березня Кабмін оприлюднив два проекти постанов, що описують варіанти оптимізації і
можливої ліквідації ДАБІ. Експерти BRDO проаналізували обидва документи і підготували аналіз ризиків
ухвалення обох документів, що можуть вплинути на регулювання сфери. Додатково про реформу ДАБІ
читайте у колонці виконавчого директора BRDO Олексія Дороганя.
Заява ІТ експертів: Приховувати дані про рух громадського транспорту під час карантину
неприпустимо
Громадський транспорт — одне з ключових місць контакту людей. Завдяки даним про місцезнаходження
транспорту пасажири можуть побачити, де саме перебуває транспорт на маршруті, розрахувати свій час.
За відсутності онлайн-даних пасажири (включаючи лікарів, медсестер/медбратів) змушені невизначений
час очікувати на транспорт на зупинці поруч із іншими пасажирами/ками. У нинішній ситуації відкриті
дані транспорту стають життєво важливими, а їх приховування — неприпустимим. Читайте більше за
посиланням.

АНАЛІТИКА BRDO: ІНФОРМУЄМО БІЗНЕС
УПРОДОВЖ КАРАНТИНУ
Огляд початкових механізмів економічного, національного і багатостороннього реагування на
COVID-19
Ключовий експерт EU FORBIZ Джошуа Бадах детально проаналізував початкові заходи, застосовані
світовою спільнотою для реагування на ринковий шок від пандемії COVID-19 і пов’язану з цим економічну
кризу. Детальніше тут.
Вплив економічної кризи на ключові сфери та ринки: оцінка BRDO
Експерти BRDO проаналізували основні сфери і ринки української економіки та підготували прогноз
їхнього розвитку у світлі світової економічної кризи.
Підтримка платників податку під час карантину: огляд закону #3220
Експерти Офісу ефективного регулювання систематизували запроваджені Законом «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби
(COVID-19)» для зручності читачів. Детальніше за посиланням.
Топ-10 запитань підприємців на період карантину: відповідають юристи BRDO
Юристи Офісу ефективного регулювання зібрали відповіді на найпоширеніші запитання підприємців
щодо трудового законодавства, форс-мажору, податків та наслідків введення надзвичайної ситуації:
читайте тут.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ
Експерти сектора «Будівництво» BRDO випустили нову Зелену книгу, присвячену проблематиці публічних
закупівель у будівництві. Відкрите також публічне обговорення державного регулювання сфери,
долучитися до якого можна тут.
Детальніше про процес Публічного діалогу читайте на Платформі ефективного регулювання.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА
Експерти BRDO запропонували зміни для реформи Державної служби України з питань праці. Пропозиція
полягає у зменшенні переліку робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності дозволу, до 8 видів.
А вже 12 березня була прийнята постанова КМУ, у якій зменшується до 8 перелік робіт, які потребують
отримання дозволів, і до 4 перелік машин/механізмів/устаткування підвищеної небезпеки, використання
яких вимагає такий дозвіл.

START BUSINESS CHALLENGE
Державний інформаційний сервіс #StartBusinessChallenge, що надає покрокові інструкції щодо реєстрації
власного бізнесу, увійшов у топ-рішень для бізнесу у рейтингу Єврокомісії за підсумками 2019 року. Сервіс
відзначили у номінації «Правові та регуляторні поради для бізнесу» разом із бельгійською платформою
START. Не зупиняємося на досягнутому та продовжуємо працювати для успішних українських стартапів!

Підписуйтеся на розсилку щомісячного дайжеста від BRDO тут

