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Звіт BRDO: Ініціативи, втілені протягом 2015-2020 років, зекономили 25 млрд грн бізнесу в Україні
Законодавчі акти та діджитал-інструменти, розроблені за участі експертів BRDO, заощадили 25 млрд грн для
українського малого й середнього бізнесу, а також 5,5 млрд грн витрат державного апарату. Про це йдеться
у звіті BRDO за 2020 рік. За 5 років діяльності BRDO ухвалено 166 законодавчих актів (спів)авторства наших
експертів (у 2020 році — 27, із яких 10 — закони); скасовано 1245 нормативних актів, що ускладнювали
ведення бізнесу (36 у 2020 році); розроблено 5 унікальних онлайн-інструментів, якими користуються МСБ,
держслужбовці та органи місцевого самоврядування. Також у 2020 році експерти Офісу здійснили 18 досліджень у сферах будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, ІТ&Телекому, сільського господарства,
а також нагляду і контролю, що стали чи ще стануть основою для вирішення проблем підприємців та громадян.

Закон «Про електронні комунікації» підписано Президентом. BRDO розробив перелік актів, необхідних
для імплементації Закону
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про електронні комунікації», який визначає
правила роботи у сфері е-комунікацій. Документ передбачає захист прав абонентів, а також спрощує дозвільні
процедури для компаній. В абонентів з’явиться можливість позасудового врегулювання спорів між абонентом
та оператором, а для бізнесу стане менше бюрократичних перепон у впровадженні нових технологій. Експерти
BRDO підготували перелік нормативно-правових актів, передбачених Законом, та надіслали його профільним
органам влади й учасникам ринку. Закон «Про електронні комунікації» набуде чинності 1 січня 2022 року. До
цього часу важливо завершити роботу з оновлення низки підзаконних актів, щоб закон повноцінно запрацював.

Монополісти без контролю: півроку зволікання у державних рішеннях призвели до тарифної кризи на
ринку газу
Лише в середині 2020 уряд відзвітував про відмову від ПСО (покладання спеціальних обов’язків на постачальників природного газу) та перехід на ринкове ціноутворення на газ для побутових споживачів. Однак із «несподіваним» приходом зими традиційно зросла вартість енергоносіїв на світових біржах, що призвело і до
подорожчання газу в Україні. До цього додалася й жадібність «газових олігархів» — через свої газзбути вони
накручують ціну на 30-40% порівняно з незалежними трейдерами та не дають можливості споживачам вільно
переходити до інших постачальників. BRDO закликав уряд мобілізувати всі зусилля задля забезпечення фіксації результатів реформи, а також максимально спростити та пришвидшити процедуру зміни постачальників
та унеможливити зловживання облгазів в цьому процесі. При цьому забезпечити надання адресних субсидій
споживачам, для яких зростання вартості газу стало критичним. Нагадаємо, що Офіс ефективного регулювання
звернувся до АМКУ щодо можливих порушень конкурентного законодавства з боку облгазів.

Regional Doing Business – 2020: BRDO назвав найкомфортнішу область для ведення бізнесу в Україні
Оцінювання проводилося за адаптованою методологією Світового банку на основі опитування українських підприємців, у якому взяли участь 1754 респонденти з 25 областей та міста Києва. За результатами дослідження,
найкомфортнішою для ведення бізнесу в 2020 році стала Житомирська область. До топ-4 рейтингу «Regional
Doing Business — 2020» також увійшли Чернігівщина (2 місце), місто Київ (3 місце) і Рівненщина (4 місце).
Вінниччина та Івано-Франківщина набрали однакову кількість балів і поділили 5 місце рейтингу. Ознайомитись
із методологією. Завантажити презентацію.

Законопроект «Про оптимізацію дорожнього будівництва» ухвалено в другому читанні: переваги і
ризики
4 лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроект №2680 «Про оптимізацію дорожнього будівництва та
удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності», у розробці якого брали участь експерти BRDO.
Офіс ефективного регулювання вітає спрощення процедур початку будівництва автодоріг та вдосконалення е-системи у сфері будівництва, однак застерігає, що правки щодо повноважень головного архітектора,
внесені до тексту закону, створюють корупційні ризики. Зокрема, йдеться про повноваження погоджувати
проектні рішення для великої кількості об’єктів. При цьому, щодо таких погоджень прописано розмиту процедуру та не встановлено критеріїв для погодження. Таким чином, головні архітектори зможуть діяти на власний
розсуд із необмеженою дискрецією та без відповідальності за неправомірні рішення. Детальніше.

До 2024 року кількість IT-випускників в Україні зросте на 23% — дослідження BRDO
Кількість випускників-бакалаврів ІТ-спеціальностей в українських вишах значно зросте в найближчі роки.
У 2024 році диплом бакалавра отримають понад 20 тисяч осіб у сфері ІТ, а це на 23% більше, ніж у 2020 році.
Про це свідчать результати «Аналізу ІТ-освіти у вишах України», розробленого експертами BRDO. Щороку
попит на нових ІТ-фахівців в Україні складає 30-50 тисяч осіб. У свою чергу, заклади вищої освіти щороку
випускають у середньому 16,2 тисяч бакалаврів ІТ-спеціальностей. На кількість ІТ-випускників у майбутньому
також впливатиме позитивна демографічна ситуація і частка вступників, які обирають ІТ-спеціальності. Експерти
розробили три сценарії, за якими ця частка може змінюватись.

Експорт Україною ІТ-послуг уперше перевищив $5 млрд
Попри складний рік ІТ-експорт відчутно збільшився. У 2020 році експорт Україною ІТ-послуг уперше перевищив
$5 млрд на рік, а також показники експорту транспортних послуг та експорту мінеральних продуктів. Про це
свідчать дані НБУ щодо платіжного балансу і зовнішньої торгівлі, наведені у презентації BRDO. За даними
НБУ, загальний експорт України у 2020 році скоротився на 4.6%. Скорочення торкнулося як експорту товарів,
так і послуг. При цьому, експорт ІТ-індустрії зріс на $853 млн, тобто на понад 20% за рік. Таким чином, частка
комп’ютерних послуг в загальному експорті досягла 8.3% Однак можливість подальшого нарощування Україною
експорту ІТ-послуг буде залежати від зростання кількості ІТ-фахівців на ринку праці.

Місцева влада не може встановлювати режим роботи кафе і ресторанів — наказ Мінекономіки та
роз’яснення ДРС
Мінекономіки виключило вимогу щодо погодження режиму роботи приватних закладів ресторанного бізнесу.
У відповідь на звернення BRDO до Державної регуляторної служби відомство надало роз’яснення органам
місцевого самоврядування про відсутність законних підстав для такої вимоги. Раніше органи місцевого
самоврядування тлумачили норми Закону України «Про місцеве самоврядування» та наказу МЕРТ як такі, що
дають їм повноваження встановлювати зручний для населення режим роботи не тільки для комунальних
підприємств, а також і у приватній сфері. Відтепер підприємці матимуть юридичні підстави для відмови
виконувати незаконні вимоги органів місцевого самоврядування.

Верховна Рада зареєструвала нові законопроекти щодо полегшення ведення бізнесу в галузі пивоваріння
Ідеться про законопроекти №5118 щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні
напої (пиво) для малих виробників пива та №5119 щодо спрощення господарської діяльності з виробництва
пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових. Ухвалення документів, за прогнозами, дозволить
збільшити частку пивного ринку малих виробників пива більше ніж на 10%. Сьогодні ця частка становить
лише 3%. Законопроекти розроблені експертами BRDO на основі проведеного аналізу ринку ферментованих
алкогольних напоїв України, а також численних консультацій з виробниками солодових напоїв. Детальніше.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА
Яких перевірок від органів контролю чекати підприємцям у 2021 році та як до них підготуватися?
Розповідає керівниця з інформаційних технологій BRDO Яна Горюнова у колонці для Економічна правда.
Для легкої підготовки до приходу інспекторів був створений «Помічник підприємця на inspections.gov.ua»,
який містить два окремі розділи — про податкові та інші види перевірок, а також їхні особливості.
Це безкоштовний сервіс для підприємців, який дає вичерпну інформацію про перевірки різних органів контролю.
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Усуваємо недоліки державного регулювання сфери краси
За результатами опитування підприємців індустрії краси щодо недоліків регулювання, «Правила побутового
обслуговування населення» (постанова КМУ №313) — це один із документів, що ускладнює ведення бізнесу в
цій галузі. Ці правила були затверджені ще 16 травня 1994 року — вони передбачають обов’язкову наявність
паперових примірників нормативних документів у кутку споживача. Мінекономіки за участі експертів BRDO та
Команди підтримки реформ розробило нові «Правила побутового обслуговування населення», які усувають
застарілі норми та зменшують тиск на бізнес із боку органів контролю. Детальніше.

Опитування сімейних лікарів щодо проблем регулювання галузі
Опитування стосується проблем під час здійснення діяльності або відкриття кабінету сімейного лікаря. 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.

Скасовуємо застаріле регулювання сфери краси — BRDO звернувся до МОЗ
Ще у 1999 році Міністерство охорони здоров’я України затвердило Санітарні правила, які регулюють діяльність
салонів краси та перукарень. Правила вимагають обов’язкову наявність кабінету завідуючого, комори та
приміщення для прання. Однак усі ці положення застарілі та зовсім не відповідають потребам ринку, водночас
органи контролю мають іще один привід для штрафів. Експерти BRDO разом із Мінекономіки та Командою
підтримки реформ підготували проект, який скасовує зайве та обтяжливе регулювання бізнесу. Реалізація
цієї ініціативи дозволить спростити діяльність представників перукарського бізнесу, особливо в часи пандемії,
коли підприємці змушені зменшувати видатки, зокрема на оренду приміщень для реалізації послуг.

#STARTBUSINESSCHALLENGE
Як офіційно працевлаштувати співробітника в компанію?
На інфо-сервісі #StartBusinessChallenge з’явилася детальна онлайн-інструкція, яка описує етапи процедур
працевлаштування співробітників для ФОПів та юридичних осіб, особливості працевлаштування неповнолітніх,
вимоги до дистанційної роботи та випробувального терміну. Функціонал розроблений експертами BRDO за
підтримки Державної служби України з питань праці.

Новий бізнес-кейс на платформі #StartBusinessChallenge — «Культивування технічних конопель»
Світ давно продемонстрував, що коноплі можна використовувати в абсолютно різних галузях економіки. Проте
ця сфера в Україні занадто зарегульована законодавством. На сьогодні для того, щоби почати вирощувати
технічні коноплі, що не містять психоактивної речовини, необхідно пройти аж 14 юридичних процедур
та зібрати 36 документів для їх проходження. Ми відобразили це в новому бізнес-кейсі «Культивування
технічних конопель», уже доступному на платформі. Експерти сектору «Сільське господарство» працюють
над змінами до законодавства, щоб регулювання вирощування технічних конопель прирівнялося до звичайних
сільськогосподарських культур.

Івано-Франківськ долучився до #StartBusinessChallenge!
Відтепер 287 тис. жителів Івано-Франківської міської територіальної громади зможуть використовувати зручні
покрокові інструкції з відкриття бізнесу. На першому етапі Івано-Франківськ локалізував 74 кейси, серед яких
коворкінг, магазин, фітнес-центр та школа програмування. Усього на платформі #StartBusinessChallenge
доступні 127 покрокових інструкцій з відкриття бізнесу, які згруповані у 14 кластерах. Також ми підготували 55
кейсів із актуальними рекомендаціями щодо роботи бізнесу в умовах карантину — там зібрані обов’язкові
карантинні вимоги Кабінету Міністрів, а також рекомендації ВООЗ та інших міжнародних організацій.
На інфосервісі SBC ви знайдете покрокові інструкції 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.

ПІДПИСУЙТЕСЯ НА РОЗСИЛКУ ЩОМІСЯЧНОГО ДАЙДЖЕСТА ВІД BRDO ТУТ

