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Верховна Рада ухвалила Закон «Про електронні комунікації»
30 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний Закон №3014 «Про електронні
комунікації», який регулює сферу надання послуг телефонного зв’язку та інтернет-доступу. Закон
захищатиме права абонентів і поліпшить умови розвитку телеком-бізнесу. Торік експерти BRDO
адвокували імплементацію нового Кодексу ЄС на заміну старим Директивам, зазначеним у Додатках до
Угоди про Асоціацію, а також стали співавторами законопроекту.

Україна значно спростила вимоги для імміграції іноземних ІТ-фахівців
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило зміни до
наказу від 19 березня 2020 року № 283, що спрощують процедуру імміграції для іноземних фахівців,
які бажають працювати в Україні. Експерти BRDO брали активну участь у розробці документу.
Ухвалені зміни передбачають: розширення переліку професій, зменшення вимог до досвіду роботи,
встановлення обов’язкових та додаткових вимог до кваліфікації, групування професій за категоріями,
встановлення розміру квот не для професії, а для категорії професій.

Закон про якісну будівельну продукцію на ринку — підписано Президентом
Ера підробок і фальсифікацій на ринку будівельної продукції йде в минуле. Закон №2698 «Про надання
будівельної продукції на ринку», у розробці якого експерти BRDO брали активну участь, гармонізує
чинне українське законодавство з Регламентом ЄС (ЄС) No 305/2011. Документ встановлює чіткі
вимоги до параметрів будівель протягом усього їх життєвого циклу. Також закон передбачає вимоги
нормативних технічних специфікацій, включаючи національні стандарти та документи, що визначають
прийнятність, ідентичні європейським.

Кабінет Міністрів України скасував 36 неактуальних нормативно-правових актів
Це потрібно, аби очистити нормативне поле від тих положень, які створюють законодавчі колізії та
суперечать іншим нормам в цій же сфері; або регулюють норми, підстави для існування яких вже
зникли, однак ризик їх застосування залишився. Аналіз законодавства на предмет виявлення таких
актів проводили експерти BRDO спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства України. Перелік скасованих актів можна переглянути тут.

Дослідження: Як відкриті дані впливають на містобудівну галузь
Аналітичний звіт «Вплив відкритих даних Державної архітектурно-будівельної інспекції» є першим із
серії тематичних досліджень, у яких розглядається вплив оприлюднення даних різних галузей на життя
громадян, провадження бізнесу та діяльність органів влади. Експерти BRDO в межах проєкту USAID/
UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння Міністерства цифрової трансформації дослідили вплив застосування відкритих даних ДАБІ на вирішення
суспільних проблем в Україні.

Україна зробила крок до збалансованого використання природних ресурсів в Україні!
Запрацював новий порядок установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах
територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення! Основна мета —
унеможливити вичерпання природних ресурсів України. Експерти BRDO брали активну участь
у розробці документу. Про всі зміни дізнавайтеся з інструкції.

Експерти BRDO проаналізували концепцію реформування процесу приєднання до електромереж
На сьогодні приєднання до електромереж є надзвичайно тривалим та забюрократизованим процесом,
що відлякує інвесторів та стримує економічний розвиток країни, а отже, потребує змін. Нещодавно
«Офіс простих рішень та результатів» Михайла Саакашвілі представив концепцію реформи процесу
приєднання до електромереж. Наші експерти проаналізували цей документ і підготували конкретні
зауваження та пропозиції.

Експерти BRDO презентували звіт «Антикорупційний та економічний потенціал е-послуг»
Цей аналіз — перша спроба комплексної оцінки економічного та антикорупційного ефекту від
впровадження електронних державних послуг в Україні на прикладі семи сфер. Мета дослідження –
показати, скільки часу та коштів уже заощадили та, у перспективі, могли б іще заощадити користувачі
завдяки можливості отримати послугу без відвідування державних органів та без залучення
посередників/чиновників, а також – як онлайн-формат послуг може вплинути на рівень корупції.
Читати повний текст дослідження.

Експерти BRDO розробили трирівневу організаційно-економічну модель реформування
управління меліоративними системами України
Через відсутність ефективної системи управління держава не володіє повноцінною, уніфікованою
інформацією про меліоративні системи в державі. Експерти BRDO з сектору «Сільське господарство»
провели дослідження системи зрошення та дренажу та розробили трирівневу організаційно-економічну
модель реформування управління меліоративними системами України. Нею запропоновані усі можливі
способи реформування функціонування меліоративних систем, передбачені законодавством України.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ
Сектор «Інфраструктура» BRDO провів дослідження міжнародного ринку вантажних перевезень
в Україні та підготував Зелену книгу «Міжнародні вантажні автомобільні перевезення». Документ
містить пропозиції щодо вирішення основних проблем перевізників та міжнародних вантажних
перевезень.
Сектор «Сільське господарство» BRDO здійснює аналіз ринку технічної коноплі в Україні. Допоможіть
нам у цьому процесі, поділившись власним досвідом діяльності на ринку та проблемами, з якими вам
доводиться мати справу. Взяти участь у короткому опитуванні можна тут.
Сектор «ІТ&Телеком» BRDO починає вивчати ринок стартапів та продуктових ІТ-компаній в Україні.
Перший крок – це коротке опитування серед фахівців галузі. Запрошуємо взяти участь!
Сектор «Контроль і нагляд» BRDO здійснює аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв в
Україні. У рамках дослідження ми проводимо опитування представників бізнесу щодо державного
регулювання, яке створює перешкоди для ведення бізнесу.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА
Вдосконалення державних перевірок – презентовано зміни в інспекційному законодавстві
Підвищення прозорості перевірок, зменшення навантаження на доброчесний бізнес і вдосконалення
процесу оскарження незаконних дій інспекторів. На вирішення цих завдань спрямований проект змін
в інспекційному законодавстві, відображений в законопроєкті «Про основні засади державного
нагляду (контролю)», який розроблявся Мінекономіки спільно з експертами BRDO та за участі
Державної регуляторної служби України за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна
економіка України».
ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

#STARTBUSINESSCHALLENGE
#StartBusinessChallenge – це безкоштовний інфо-сервіс, що надає повну й актуальну інформацію про
те, як легально відкрити власний бізнес покроково. Керівниця проєктів BRDO Яніна Добровольська
пояснила, чому містам потрібен #StartBusinessChallenge та чому локалізація бізнес-кейсів сприяє
розвитку підприємництва в регіонах України. Клацніть тут, щоб долучити місто до платформи.

ПІДПИСУЙТЕСЯ НА РОЗСИЛКУ ЩОМІСЯЧНОГО ДАЙДЖЕСТА ВІД BRDO ТУТ

