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Regional Doing Business-2020: BRDO розробив рекомендації для українських обласних центрів
Забюрократизованість офіційних процедур створює несприятливі умови для інвестицій, а подекуди формує
серйозні перешкоди для підприємців, що ускладнюються в умовах пандемії. BRDO сформував комплекс
рекомендацій для українських обласних центрів щодо полегшення ведення бізнесу на основі нещодавно
презентованих результатів рейтингу Regional Doing Business-2020.

BRDO офіційно звернувся до органів влади щодо порушень прав абонентів при наданні контент-послуг
Українські абоненти втрачають сотні мільйонів гривень через схеми з контент-послугами. Ідеться про анекдоти,
смс-гороскопи, клуби знайомств та багато інших послуг, які мобільні оператори з року в рік нав’язують
споживачам. Так, протягом 2016 – першого півріччя 2020 рр. до НКРЗІ надійшло 1809 звернень про порушення
прав споживачів при наданні контент-послуг, і динаміка скарг постійно зростає. BRDO офіційно звернувся
до Прем’єр-міністра України, Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та Офісу
Президента України щодо необхідності негайно владнати цю проблему.

Покращення бізнес-клімату Дніпра: BRDO та міськрада уклали Меморандум про співпрацю
Документ передбачає спільну роботу BRDO та місцевої влади над покращенням показника легкості ведення
бізнесу в Дніпрі (за рейтингом Regional Doing Business шляхом упровадження рекомендацій, розроблених
експертами Офісу. Крім цього, передбачено підтримку малого та середнього підприємництва — на державному
інфосервісі #StartBusinessChallenge з’явиться інформація про місцеві регуляторні акти щодо відкриття та
ведення бізнесу в Дніпрі, а також контактні дані територіальних підрозділів місцевих органів влади.

Схеми з контент-послугами: У 2020 році регулятор отримав рекордну кількість звернень абонентів
У 2020 році щодо схем із контент-послугами до НКРЗІ звернулося на 19% більше абонентів, ніж у 2019 році.
Про це свідчать дані НКРЗІ, отримані експертами BRDO у відповідь на запит щодо звернень про контентпослуги. Погодження проєкту рішення, що врегулює ситуацію, триває вже понад півтора року — оператори
мобільного зв’язку успішно затягують процес. Наразі проєкт перебуває на погодженні в Державній регуляторній
службі України. Він передбачає обов’язкове сповіщення абонента про списання коштів, виконання закону про
електронну комерцію та інші механізми, що мають захистити споживачів.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ
Експерти сектору «Транспорт та інфраструктура» BRDO здійснили комплексне ринкове дослідження
«Залізничні вантажні перевезення», у якому сформували висновки щодо стану конкуренції на ринку, а
також шляхи ефективного регулювання щодо зменшення монопольного впливу. Наразі триває етап онлайнконсультацій.
Експерти сектору «Нагляд і контроль» BRDO здійснили Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв,
у якому сформувано регуляторні рішення для стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в Україні
та спрощення господарської діяльності з виробництва алкогольних напоїв. Ваші рекомендації та запитання
просимо залишити тут.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА
Чи можливі податкові перевірки бізнесу під час карантину?
Торік на початку карантину держава запровадила мораторій на податкові перевірки. Відповідно, такі перевірки
можуть проводитися лише після закінчення карантину. Однак на початку лютого Кабмін затвердив Постанову,
яка скорочує терміни дії мораторію на податкові перевірки. Фактично цим рішенням уряд надав податківцям
доступ на проведення більшості перевірок. Що робити бізнесу — наші партнери з Vasil Kisil & Partners
підготували 3 варіанти розвитку подій для бізнесменів. Допомогти належно підготуватися до перевірки може
безкоштовний податковий розділ Помічника підприємця на inspections.gov.ua, розроблений для українських
підприємців адвокатами Vasil Kisil & Partners спільно з експертами BRDO.
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Опитування власників аптек щодо проблем державного регулювання
Опитування представників аптечного бізнесу потрібно, щоб визначити, яке регулювання потребує оптимізації
або несе значні корупційні ризики. Анкета потребує всього 3 хвилин, а відповіді допоможуть сформувати
перелік пропозицій для полегшення умов ведення бізнесу приватних сімейних лікарів. Дослідження
здійснюється в рамках проекту «Полювання на бюрократію», яке проводиться аналітичним центром BRDO
спільно з Мінекономіки та Командою підтримки реформ.

#STARTBUSINESSCHALLENGE
Новий бізнес-кейс на платформі #StartBusinessChallenge — «Зайняття аквакультурою»
Щоб розпочати свій бізнес у сфері аквакультури, вам необхідно відповісти на декілька простих запитань.
Платформа надасть список необхідних документів і процедур, які необхідно пройти для відкриття бізнесу.
Кейс «Зайняття аквакультурою» розроблено експертами BRDO разом з Бюджетна установа «Методичнотехнологічний центр з аквакультури».
На інфосервісі SBC ви знайдете 128 покрокових інструкцій з відкриття бізнесу, про який завжди мріяли: автомийку, курси мов, пекарню чи будь-який інший. Просто почніть! Щоб підключити своє місто до платформи,
натисніть тут.
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