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ІНІЦІАТИВИ BRDO:
ДОПОМАГАЄМО БІЗНЕС-СПІЛЬНОТІ
У першому читанні ухвалено законопроект, що імплементує кодекс про електронні комунікації
16 червня парламент ухвалив у першому читанні новий законопроект про е-комунікації №3014, який
розроблявся спільно з експертами BRDO. Чому цей законопроект важливий? Він 1) бореться зі спамом
у SMS; 2) спрощує процедуру захисту прав абонента; 3) дозволяє отримати лише одну послугу поза
«пакетом»; 4) встановлює чіткі межі швидкості Інтернету, за який ви платите; 5) значно збільшує штраф
за порушення ваших прав. Окрім цього, бізнес також отримає багато прогресивних норм: технологічну
нейтральність, онлайн-взаємодію з регулятором, передання прав на користування радіочастотним
спектром тощо. Читайте більше
Позиція учасників будівельного ринку щодо реформи архбудконтролю: результати опитування
Протягом травня 2020 року команда сектору «Будівництво» BRDO провела опитування щодо
реформи державного архітектурно-будівельного контролю серед гравців будівельного ринку.
Шляхом анкетування експерти Офісу планували оцінити вплив ухвалених Кабінетом Міністрів
України постанов № 218 та 219 від 13.03.2020 щодо ліквідації ДАБІ та створення трьох нових органів,
проаналізувати позиції учасників ринку щодо роботи електронних сервісів у сфері будівництва,
професійної атестації виконавців робіт (послуг), ринкового нагляду, а також досудового оскарження
дій/бездіяльності суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері будівництва та їх відповідальності.
Деталі аналізу – тут
Фахівці з відкритих даних вимагають від Податкової, Мін’юсту та Держстату оприлюднити
фінзвітність компаній
Українське законодавство зобов’язує розпорядників – Державну податкову службу, Державну службу
статистики та Міністерство юстиції України – публікувати та регулярно оновлювати дані фінзвітності
компаній у форматі відкритих даних на порталі data.gov.ua. Однак, зараз існує декілька значущих
проблем: 1) Фінансова звітність компаній не публікується розпорядниками у форматі відкритих даних;
2) Дані фінансової звітності підприємств «зливаються» та продаються на «чорному ринку», створюючи
умови викривленої конкуренції для сервісів чи стартапів та нерівного доступу до інформації для
суспільства в цілому; 3) Відсутня стала уніфікована практика у наданні даних про фінансову звітність в
різних регіональних управліннях Державної податкової служби України: у деяких з них вона надається
на запит, а в деяких – ні. Тому представники громадських організацій і фахівці з відкритих органів
звернулися до держорганів із закликом опублікувати і регулярно оновлювати фінансову звітність
компаній у форматі відкритих даних.
Справедлива плата за користування РЧР – пропозиції BRDO враховані
Донедавна в Україні ставки рентної плати за однакові діапазони радіочастотного ресурсу (РЧР)
подекуди відрізнялися в 65 разів. Справедливість відновлять зміни до Податкового кодексу, розроблені
на основі рекомендацій експертів BRDO щодо РЧР , що набули чинності 23 травня. Зміни передбачають
збільшення ставки рентної плати, що, за розрахунками BRDO, збільшить надходження до держбюджету
на 236,3 млн грн у 2021 році. Детальніше на сайті
Врятувати український ліс: інвентаризації лісів бути!
2 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні закон «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів» №2379, розроблений за участі
експертів BRDO. Це дозволить розробити план раціонального використання лісового фонду, дасть
можливість оновити інформацію щодо площі лісового фонду, запасів деревини, кількісні та якісні
показники, стан та динаміку лісів України та відкрити доступ до такої інформації, забезпечить базу
для стратегічного планування введення лісового господарства, а також дозволить зберегти лісову
екосистему для нащадків.
Постанову, що ускладнювала організацію перевезень залізничним і водним транспортом,
скасовано
З ініціативи експертів BRDO «тимчасову» Постанову № 357 від 1993 року, що зобов’язувала вантажовласників за місяць узгоджувати із залізницею, морськими і річковими портами обсяг перевезень вантажів,
слід було давно скасувати як неактуальну та незаконну. Питання перевезення вантажів достатньо регулюються Законами України «Про транспорт», «Про транзит вантажів», «Про залізничний транспорт»,
Кодексом торговельного мореплавства України, транспортними статутами та правилами перевезень
вантажів. Скасування постанови № 357 спростить ведення бізнесу вантажовласникам внаслідок зменшення операційних витрат (на підготовку заявки, погодження з адміністраціями) та часу на очікування
погодження місячних планів перевезень. Якщо перевести вигоди для бізнесу в грошову форму,
то у середньому економія для всіх суб’єктів господарювання складатиме 1 608 008 грн на рік.

АНАЛІТИКА BRDO:
ІНФОРМУЄМО БІЗНЕС ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Розумні інструкції для бізнесу щодо запровадження гнучкого графіку роботи на час карантину
на #StartBusinessChallenge
Експерти BRDO разом з Державною службою з питань праці України розробили рекомендації, як
організувати гнучкий чи позмінний режим роботи для своїх співробітників на час адаптивного
карантину, і представили їх у форматі зручних кейсів. Завітайте на https://sbc.regulation.gov.ua/

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ:
ЦЕ ТВОЄ РЕГУЛЮВАННЯ!
Зелена книга «Аналіз рибної галузі України» і онлайн-консультація
Сектор «Контролю і нагляду» підготував аналіз рибної галузі і її проблеми в Україні. Допоможіть нам
зібрати інформацію про актуальний стан галузі, заповнивши анкету-опитування онлайн. Зібрана
інформація буде використана під час розробки рекомендацій для уряду.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА
Посібник «Легкі перевірки» доступний на Інспекційному порталі
15 червня відбулась презентація функціоналу порталу «Помічник підприємця» на платформі
inspections.gov.ua та посібника «Легкі перевірки: порадник для бізнесу», покликаних спростити
підготовку підприємців до зустрічі з державними інспекторами. Обидва інструменти створені за
ініціативою Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» у співпраці з Державною
регуляторною службою, BRDO та EasyBusiness та є абсолютно безкоштовними для користувачів.
«Помічник підприємця» і посібник стануть у нагоді усім, хто стикається з державними перевірками.
Детальніше на сайті

#STARTBUSINESSCHALLENGE
Селидове приєдналося до платформи #StartBusinessChallenge
До нас доєдналося місто Селидове, що в Донецькій області. Це вже 32-ге місто, що локалізувало
кейси нашої платформи. Тепер майже 25 тисяч жителів міста зможуть користуватися локалізованими
покроковими інструкціями з відкриття бізнесу у сферах гастрономії, краси, навчання та ІТ. Переходьте
на платформу та обирайте бізнес для себе: https://sbc.regulation.gov.ua/city/6331
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