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ІНІЦІАТИВИ BRDO:
ДОПОМАГАЄМО БІЗНЕС-СПІЛЬНОТІ
Законопроекти щодо спрощення регулювання у сфері дорожнього будівництва та підвищення
якості будівельної продукції прийнято за основу
9 травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні два законопроекти у будівельній сфері, у розробці
яких брали участь експерти Офісу ефективного регулювання. Один з них має вирішити проблеми
учасників ринку дорожнього будівництва, інший – допоможе змінити ринок будівельної продукції, що
зараз зіткнувся зі значною кількістю проблем (наприклад, засилля фальсифікованої продукції, корупційні
ризики у процедурі легалізації інноваційних технологій тощо). У разі підтримки законопроектів у другому
читанні українське законодавство у сфері будівельної продукції стане ближчим до європейського,
а ми отримаємо безпечні та надійні споруди, збудовані з якісних матеріалів. Читайте більше
BRDO пропонує проект закону, що заборонить мобільним операторам списувати кошти за послуги,
які абоненти не замовляли
Користувачам мобільного зв’язку в Україні знайома ситуація, коли кошти просто зникають з рахунку.
Експерти BRDO підготували проект постанови, яка захистить абонентів від раптового списання коштів
завдяки функції подвійного акцепту й ліміту контент-послуг. Крім того, одразу після сплати послуг з’явиться
обов’язкове інформування абонента. За словами керівника сектору «IT і Телеком» Ігоря Самоходського,
«оператори мобільного зв’язку прагнуть розвивати напрямок мобільних платежів – оплати товарів і послуг
з мобільного рахунку. Списання коштів за послуги, які абоненти не замовляли, породжує недовіру до
операторів. Коли проблема з необґрунтованим списанням коштів вирішиться, мобільні фінансові послуги
розвиватимуться активніше». Чому постанова має бути ухвалена невідкладно та які переваги отримають
користувачі й оператори – читайте в коментарях Ігоря Самоходського для AIN.UA
Ліс – джерело прибутку чи соціальна цінність: у пошуку балансу
Незаконні вирубки лісів в Україні – не новина. Екстремально тепла зима цього року майже без опадів
принесли інше лихо в лісовий сектор у форма лісових пожеж. Українське законодавство має недоліки і
неспроможне захистити ліси від винищення – для цього необхідна комплексна політика в лісовій галузі.
Читайте більше про проблеми українських лісів і як їх можна законодавчо вирішити у колонці керівниці
сектору «Сільське господарство» Ірини Грузінської.
Гроші загубили пацієнта: що насправді відбувається на другому етапі медреформи
Після 1 квітня Україною прокотилась потужна хвиля дискусій навколо того, чи запрацювала медична
реформа для закладів вторинної медичної допомоги так, як планувалось. Сторони жваво обговорювали
принцип «гроші йдуть за пацієнтом», зводячи розмову до дилеми «скасувати не можна залишити»,
не заглиблюючись у деталі. Практично ніхто не аналізував реформу вторинки на основі документів,
якими вона, власне, і запускалась. Експерти BRDO допомагали відбутись системі eHealth, були залучені
до розробки нормативних документів, які дозволяють використання міжнародних клінічних протоколів
в Україні, розробили концепцію професійного ліцензування лікарів як передумови конкурентного доступу
до професії та вільного ринку праці у медичній сфері. Експерти BRDO проводили аналіз регуляторного
впливу проектів нормативних актів щодо запровадження електронних рецептів, низки питань сфери
громадського здоров’я та служби крові тощо. Виконавчий директор BRDO Олексій Дорогань пояснює,
що ж насправді відбувається на другому етапі медреформи.
Усі послуги у сфері будівництва – скоро онлайн!
20 травня уряд схвалив План заходів зі створення Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва. Реалізація плану заходів, у розробці якого взяли участь експерти Офісу ефективного
регулювання BRDO та TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах, дуже важлива
для українців, які отримають адмінпослуги у сфері будівництва. Запуск Єдиної системи планується
у 2 етапи: із 1 грудня 2020-го року в онлайн-режимі будуть доступні всі послуги, окрім містобудівних умов
та обмежень, технічних умов та електронних договорів. Ці сервіси запрацюють із 1 грудня 2021 року.

АНАЛІТИКА BRDO:
ІНФОРМУЄМО БІЗНЕС ПІД ЧАС КАРАНТИНУ
Безпека понад усе: на #StartBusinessChallenge з’явились повні рекомендації для бізнесу під час
карантину
Послаблення карантину з 11 травня дозволило відновити роботу значній частині малих та середніх
підприємств. Разом із тим, поширення коронавірусної хвороби триває, а це означає, що підприємці мають
звертати особливу увагу на безпеку як своїх співробітників, так і клієнтів. Саме тому BRDO у співпраці
з Офісом розвитку МСП при Мінекономіки та Держпраці розробили кейси безпечної діяльності під час
карантину для 53 видів бізнесу та інтегрували їх у платформу #StartBusinessChallenge. Рекомендації також
доступні у форматі інфографік для поширення і скачування.
Мораторій на перевірки, або чи правда, що перевірки можуть проводити навіть під час карантину?
Під час карантину представники бізнесу ділилися історіями про те, як до них прийшла інспекція незважаючи на те, що під час карантину перевірки бізнесу офіційно заборонені. Експерти BRDO пояснюють, які
перевірки можуть проводитися навіть під час карантину, а також на що вам очікувати як власнику бізнесу.

ПУБЛІЧНИЙ ДІАЛОГ:
ЦЕ ТВОЄ РЕГУЛЮВАННЯ!
Зелена книга «Політика відкритих даних» доступна в англійському перекладі
Минулого місяця ми опублікували зелену книгу, написану нашими експертами сектору «ІТ і Телеком»
з аналізом політики відкритих даних в Україні. Раді повідомити, що документ тепер доступний англійською
мовою для наших іноземних читачів.
Триває онлайн-опитування щодо стану меліоративних систем в Україні
Експерти сектору «Сільське господарство» розпочали аналіз стану меліоративних систем в Україні. Вперше
за 120 років українці можуть зіткнутися із ситуацією нестачі води внаслідок посушливих погодних умов і
відключення постійного водопостачання для побутових користувачів. Що допоможе уникнути негативного
впливу поточної ситуації на сільськогосподарський сектор і врожайність цього року? Допоможіть нам
зібрати інформацію про актуальний стан меліоративних систем в Україні, заповнивши анкету-опитування
онлайн. Зібрана інформація буде використана під час розробки рекомендацій для уряду.

ІНСПЕКЦІЙНА РЕФОРМА
Превентивні й інформаційні візити інспекторів Держпраці відтепер на Інспекційному порталі
За час аналізу сфери перевірок багато органів контролю говорили нам, що їхні інспектори, крім, власне,
перевірок, офіційно проводять ще й превентивні та інформаційні заходи. Під час них інспектор не має
права перевіряти підприємство чи складати акт, але повинен розказати про те, чим і як регулюється
сфера праці та як дотримуватися вимог. Такий формат взаємодії держави і бізнесу є однозначно
позитивним і важливим: бізнес отримує необхідні роз’яснення щодо правил роботи без загрози санкцій.
Аби надати органам державного нагляду (контролю) можливість публічно відобразити превентивну та
інформаційну роботу інспекторів, Офіс ефективного регулювання BRDO за підтримки Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) доопрацював Інспекційний портал.
Стань першим користувачем «Помічника підприємця» на Інспекційному порталі!
Офіс ефективного регулювання (BRDO) за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка
України» розробив інтерактивну платформу «Помічник підприємця на inspections.gov.ua», яка надає
вичерпну інформацію про перевірки і те, як до них підготуватися. Щоб дізнатись більше про перевірки,
які чекають на ваше підприємство після карантину, заповнюйте онлайн-форму, і наші фахівці допоможуть
вам із подальшими кроками.

#STARTBUSINESSCHALLENGE
Окрім кейсів-рекомендацій для бізнесу щодо безпечної роботи в умовах карантину, StartBusinessChallenge
посилився новим кейсом «Виноробня». Відтепер ви маєте можливість отримати прості й чіткі інструкції
щодо кроків, які вам необхідно зробити, щоб зареєструвати свій бізнес без зайвого головного болю.

ШУКАЄМО КЕРІВНИКА СЕКТОРУ «ІНФРАСТРУКТУРА»!
У BRDO відкрилася вакансія керівника сектору «Інфраструктура». Серед основних вимог: вища
освіта (економічна, юридична або еквівалент); відмінне володіння українською та добре володіння
англійською мовою; досвід роботи в галузі транспорту та інфраструктури або спорідненій
сфері; 5+ років успішного досвіду роботи в органах державної влади, міжнародних неурядових
організаціях або на підприємствах. Резюме і короткий мотиваційний лист надсилайте на адресу
hr@brdo.com.ua. В темі листа обов’язково зазначайте «Керівник сектору транспорту та інфраструктури».
Бажано надсилати резюме та мотиваційний лист українською та англійською мовами одночасно.
Підписуйтеся на розсилку щомісячного дайжеста від BRDO тут

