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БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ

АНТИФЕЙК: УКРАЇНЦІВ НЕ ЗОБОВ’ЯЗАЛИ  
РЕЄСТРУВАТИ SIM-КАРТКИ ЗА ПАСПОРТОМ 

ЧЕРГОВА НЕВДАЛА СПРОБА СТВОРИТИ В УКРАЇНІ  
РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ. ЯКИМИ БУДУТЬ НАСЛІДКИ? 

Спростовуємо фейк! На початку січня у ЗМІ активно поширювалася інформація, нібито з 2022 року 
українці зобов’язані реєструвати SIM-карти за паспортом. Ризик запровадження «паспортизації» SIM-
карт дійсно існує, і є такі депутатські ініціативи. Але ухвалені закони таких норм не містять. Отже, 
«паспортизації» SIM-карт і реєстрації абонентів із нового року не передбачається. Нагадуємо, що 
ухвалений Закон про Нацкомісію не містить тих ризиків, на яких експерти BRDO наголошували 
раніше. А яким чином необхідно захищати абонентів від шахрайства, не використовуючи при цьому 
примус до паспортизації SIM-карт, читайте у коментарі керівника сектору “ІТ і Телеком” для 
Суспільного. 

Сьогодні функції регулятора у сфері транспорту виконує Міністерство інфраструктури України, а спроби 
запровадити спеціальну комісію вже 20 років поспіль залишаються безуспішними. 12 січня Кабінет Міністрів 
України вкотре спробував змінити цю ситуацію, схваливши зміни до Закону «Про транспорт», які визначають 
правові та організаційні підстави для створення та роботи Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Проте новий варіант урядового акту про НКРТ зберігає усі недоліки 
попередніх законопроектів, на які експерти BRDO вже неодноразово звертали увагу спільноти. Ключова 
проблема документу – ризик для українців отримати повністю підконтрольного і ручного регулятора. Як цього 
уникнути? Читайте детальніше у колонці керівниці сектору «Транспорт та інфраструктура» Зої Мельник. 

НАБОРИ ДАНИХ ПРО ДЕРЖАВНІ  
ПЕРЕВІРКИ БІЗНЕСУ ДОСТУПНІ НА DATA.GOV.UA 

РОЗВИВАЄМО E-HEALTH: BRDO ПІДПИСАВ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ 
НИЗКОЮ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УКРЗАЛІЗНИЦЯ ВДОСКОНАЛИЛА ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

УРЯД СХВАЛИВ ПОСТАНОВУ ПРО «Е-ЗЕЛЕНКУ» 

Відомості про заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності розміщуються на 
Інспекційному порталі, який для Державної регуляторної служби України розробили експерти BRDO. 
Нещодавно цю інформацію у форматі відкритих даних було також розміщено на Державному порталі відкритих 
даних. Відтепер будь-які сервіси на основі відкритих даних можуть налаштувати регулярний забір даних з 
порталу. Набори даних оновлюються щодня і можуть бути використані для отримання інформації про перевірки 
(заплановані дати, суб’єктів тощо). Оприлюднення відомостей про заходи державного нагляду (контролю) 
відбулося на виконання постанови Кабінету Міністрів України №835 «Про затвердження Положення про набори 
даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 

BRDO працюватиме над розвитком e-Health разом із Національною академією медичних наук України, 
Всеукраїнською громадською організацією Асоціація неонатологів України та операторами медичних 
інформаційних систем. 4 січня був підписаний Меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації 
між BRDO і згаданими організаціями. Партнери працюватимуть над розвитком інструментів е-Неаlth, 
підвищенням рівня цифрової грамотності працівників державних наукових установ НАМНУ, підготовкою 
пропозицій щодо створення науково-медичних аналітичних екосистем з урахуванням кращого світового 
досвіду і підвищенням рівня використання інструментів участі закладів НАМНУ в телемедицині. Для того, щоб 
розробити Концепцію щодо впровадження цифровізації в державних установах, НАМНУ створює робочу групу. 
Деталі щодо того, як долучитися до робочої групи, тут 

Із 10 січня набуває чинності нова редакція Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів 
залізничним транспортом. У ній усунуті деякі положення, що містили корупційні ризики і створювали недружні 
для бізнесу умови. Серед них: неправомірні вимоги оплати за послуги на «малодіяльних станціях», а також 
нав'язування вагонів АТ «УЗ» для організації вантажних перевезень з узгодженими строками та обсягами. Проте 
нова редакція потребує подальшого вдосконалення. Експерти BRDO ще в лютому 2021 року опублікували зелену 
книгу «Залізничні вантажні перевезення», де описали проблеми ринку, серед яких і недосконалість Договору 
про надання послуг з організації перевезення вантажів, та можливі шляхи їхнього вирішення. Сподіваємося, що 
текст Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом буде 
доопрацьований. Це дозволить забезпечити умови для розвитку ринку залізничних вантажних перевезень, 
зокрема щодо вдосконалення процесу надання послуг з організації перевезення вантажів. 

Уряд ухвалив постанову, яка закріплює новий алгоритм надання  
наймасовішої послуги Міндовкілля – в електронному форматі. Ідеться про  
«е-Зеленку» – висновок про транскордонне перевезення відходів, які включені  
до Зеленого переліку. Ця послуга була оцифрована першою і доступна на веб-порталі 
«ЕкоСистема». Веб-портал, що функціонує за принципами paperless та peopleless,  
вже зараз дозволяє українцям економити час і ресурси та мінімізує корупційні ризики. 

Офіс ефективного регулювання (BRDO) готує звіт про ефективність державних онлайн-послуг, що буде 
зроблений на основі опитування. Воно дасть можливість з’ясувати, наскільки ефективно впровадження 
публічних електронних послуг в Україні допомагає оптимізувати час і гроші користувачів державних 
послуг та уникнути корупційних ризиків. Будь ласка, приділіть кілька хвилин свого часу, щоб заповнити 
анонімну онлайн-анкету. Опитування проводиться за підтримки програми «Електронне урядування задля 
підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та 
співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової 
трансформації України. 
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ІНІЦІАТИВИ BRDO У ПАРТНЕРСТВІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

ТРИВАЄ ОПИТУВАННЯ: ЧИ ЕФЕКТИВНІ  
ДЕРЖАВНІ ОНЛАЙН-ПОСЛУГИ?  
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