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Відкрити фінзвітність: що заважає  
держорганам опублікувати повні набори даних?

Фінансова звітність підприємств є одним із найбільш суспільно затребуваних наборів даних серед
бізнесу, влади та громадськості. Аналіз фінансової звітності допомагає формувати прозоре бізнессередовище, а також попереджати фінансові та корупційні ризики. У 2021 році Державна податкова
служба оприлюднила набір даних, який містить баланси та звіти про фінансові результати понад 430
тисяч юридичних осіб. Але цей набір даних був неповним, оскільки в ньому відсутні деякі поля (ПІБ
головного бухгалтера, середня кількість співробітників), а також дані за роки до 2020. Крім того, не
були оприлюднені дані юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності,
розпорядником яких є Державна служба статистики. Що заважає відкрити дані фінансової звітності у
повному обсязі? Експерти й представники влади обговорили нагальні питання під час круглого
столу «Чому фінзвітність досі закрита?». Про що говорили учасники і що потрібно робити далі –
читайте у нашому релізі.

За рік вартість борщу в Україні зросла на понад 30%
80,92 грн — стільки в лютому 2022 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за
традиційним рецептом. Порівняно з лютим 2021 року — 62,06 грн – ціна зросла більше ніж на 30%. Всі
інгредієнти борщу за рік подорожчали в різній мірі: від незначних 5% до істотних 284,4%. Про це
свідчить свіжий «індекс борщу» від експертів BRDO. Як змінилися ціни на ключові інгредієнти

української страви, дивіться у нашій інфографіці.

Зелене світло для створення незалежного регулятора у галузі екомунікацій – Президент підписав закон 6055
Президент підписав закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (№ 6055). Цей
документ ухвалений парламентом у грудні минулого року. Відтепер немає законодавчих перешкод для
створення незалежного регулятора у галузі е-комунікацій. Закон визначає правовий статус
національної комісії та встановлює особливості організації її діяльності як регулятора, її функції та
повноваження, порядок підготовки регуляторних актів. Детальніше про те, що цей закон запроваджує,
читайте у нашій новині.
Із чого почати анбандлінг «Укрзалізниці» – дослідження BRDO
Залізниця є однією з найбільш популярних засобів перевезення вантажу. Частка вантажообігу залізничними
шляхами становить 5%. Але за останні роки залізничний транспорт втрачає свої перевізні здатності та
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прискорено деградує. На ринку перевезення вантажів залізничним транспортом є монополіст –
АТ «Укрзалізниця», яке, крім цього, займає домінуюче становище на ринку надання в користування вагонів у
межах України та є суб’єктом здійснення нагляду за додержанням вимог нормативно-правових актів із
забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті, їх класифікації, обліку та аналізу. Тобто по суті
АТ «Укрзалізниця» надає послуги на ринку і має повноваження регулятора технічної політики, тобто контролює
саме себе. Відповідно, конкуренції та неупередженого контролю на ринку немає і поліпшення ситуації годі
чекати без системних змін. Експерти BRDO проаналізували ринок оперування вантажними вагонами,
визначивши його ключові проблеми й окресливши можливі шляхи їх вирішення. Результати дослідження
доступні в Зеленій книзі «Анбандлінг АТ «Укрзалізниця»: лібералізація ринку оперування вантажними
вагонами». Реліз про це дослідження дивіться тут.
Прогрес в частині асоціаціії залізничного
транспорту з ЄС все ще недостатній

У жовтні 2022 року, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, має бути завершено увесь комплекс заходів з
реформування залізничного транспорту. Станом на кінець 2021 року не виконано жодного заходу. Експерти
BRDO Андрій Буковський та Зоя Мельник поділилися своїми напрацюваннями, отриманими під час дослідження
ринку «надання в користування вагонів у межах України».

ІНІЦІАТИВИ BRDO У ПАРТНЕРСТВІ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Майже 15 млрд гривень зекономили українці

завдяки державним онлайн-послугам –
дослідження BRDO

Переведення адмінпослуг в онлайн щодня економить час і гроші громадян: лише за останні 2 роки це
дозволило українцям заощадити 14, млрд гривень. Про це свідчать результати аналізу економічного та
антикорупційного впливу цифровізації державних послуг, який експерти Офісу ефективного регулювання
BRDO провели для Мінцифри за підтримки швейцарсько-української Програми
, що виконується
Фондом Східна Європа. Детальніше – у нашому релізі.
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Будівельний ринок стає прозорішим –
приватні системи отримали бета-доступ
до відомостей ЄДЕССБ

Відтепер інформаційні системи приватної форми власності мають можливість у режимі реального часу
отримувати оновлені дані зі сфери будівництва. Адже в Єдиній державній електронній системі у сфері
будівництва розпочалось бета-тестування автоматичного доступу до відомостей для приватних
електронних систем по АРІ. Зокрема, ідеться про характеристики об’єктів будівництва, статуси
документів щодо них, а також результати обробки статистичних або аналітичних даних. Долучитися до
бета-тестування просто – надішліть запит на пошту bu -a
a.go .ua. Нагадаємо, Єдина державна
електронна система у сфері будівництва розроблена Мінрегіоном у співпраці з Міністерством цифрової
трансформації України за підтримки проекту ID a
ro ect Прозорість та підзвітність у
держуправлінні та послугах. Експерти BRDO брали участь у розробці нормативних актів щодо
впровадження е-системи будівництва.
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Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною
відповідальністю BRDO і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

ПІДПИСАТИСЯ НА ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ BRDO
Стежте за нами в соцмережах:
facebook

Instagram

youtube

