ОФІС ЕФЕКТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
BRDO

2021

Офіс ефективного регулювання BRDO – це
незалежний експертно-аналітичний
центр, ключовий майданчик об’єднаних
реформаторських організацій, які мають
спільні цінності для реалізації змін.
Ми розробляємо державні політики для
перетворення України на європеську
демократичну державу з ефективним
управлінням та розвиненою економікою.

6 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ:

70

досліджень у різних
сферах державної
політики

187

ухвалених законодавчих актів, що впровадили рекомендації з
досліджень

1245

скасованих регуляторних
актів, які в процесі аналізу
було визнано непотрібними чи застарілими

5

унікальних
онлайн-інструментів,
якими користуються МСБ,
держслужбовці та ОМС

2021-й став роком ухвалення наймасштабніших ініціатив BRDO у сфері державної політики за весь час
нашої роботи. Водночас Україна продовжує потерпати від гібридних викликів, яким не завжди можуть
протистояти ослаблені державні та соціальні інституції. Це підвищує роль громадянського суспільства,
готового підтримати державу своїми знаннями, досвідом та напрацюваннями. Проте щороку також
зростає і опір змінам із боку тих, хто наживається на корупції. Однак завдяки створенню широких
коаліцій із представниками різних організацій та установ вдається підтримувати поступ реформ.
Найкраща протидія дискредитаційним кампаніям проти реформ — і надалі доводити, що реформи
можливі, зосереджуючи зусилля на їх успішному впровадженні.

Олексій Дорогань
виконавчий директор

БУДІВНИЦТВО
1. Створення національної інфраструктури геопросторових даних
2018

2020
Закон України від 13.04.2020 № 554-IX
«Про національну інфраструктуру
геопросторових даних»

ЗК «Формування та отримання земельної ділянки
при новому будівництві»

Завдяки впровадженню єдиного порталу з безкоштовним
доступом до геопросторових даних усіх кадастрів та
реєстрів бюджет держави щорічно економитиме 100 млн
грн, які наразі витрачаються через неузгодженість між
різними адміністраторами кадастрів та реєстрів.

2. Удосконалення системи управління та дерегуляція у сфері земельних відносин
2018

2019

ЗК «Формування та отримання
земельної ділянки при новому
будівництві»

2020

Проект Закону «Про внесення змін до
Земельного кодексу України та інших
законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та
дерегуляції у сфері земельних
відносин» (реєстр. № 2194 від
01.10.2019)

2021

Участь у доопрацюванні до другого читання проекту Закону України No 2194 «Про внесення
змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення
системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Ухвалено Закон України від 28.04.2021 No 1423-IX

3. Удосконалення планування використання земель
2018

2020

ЗК «Формування та отримання
земельної ділянки при новому
будівництві»

Закон України від 17.06.2020 № 711-IX «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо планування
використання земель»

ОТГ нарешті отримають комплексні плани просторового
розвитку території, а органи місцевого самоврядування
— право здійснювати планування розвитку всієї
території відповідних громад як у межах населених
пунктів, так і поза ними.

Умовні позначки:

BRDO

ЗЕЛЕНА КНИГА

БІЛА КНИГА

2021
Надано пропозиції до проекту постанови КМУ «Про
затвердження Класифікації обмежень у використанні земель,
що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним
планом населеного пункту, детальним планом території».
Постанову ухвалено 02.06.2021 № 654

4. Спрощення отримання права на дорожнє будівництво
2018
Аналіз законодавства у сфері

2020

2021

Участь у доопрацюванні до другого читання проекту Закону України № 2680 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення
законодавства у сфері містобудівної діяльності».

Проект Закону України «Про оптимізацію дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності» (реєстр. №
2680 від 27.12.2019)

Ухвалено Закон України від 04.02.2021
Змінить процедуру одержання дозволу на
реконструкцію та капітальний ремонт доріг
на просте повідомлення про початок
виконання будівельних робіт на об’єктах.

Змінить процедуру одержання дозволу на реконструкцію
та капітальний ремонт доріг на просте повідомлення
про початок виконання будівельних робіт на об’єктах.

5. Реформування й удосконалення у сфері містобудівної діяльності
2020
Участь у розробці законопроекту щодо реформування
надання адміністративних та інших послуг у сфері
будівництва

Участь у робочій групі із стейкхолдерами Верховної
Ради України щодо реформування архітектурно-будівельного контролю та нагляду (у якості експерта)

Розмежування функцій та відповідальності суб’єктів
містобудівної діяльності.
Удосконалення правового регулювання у сфері надання
адміністративних та інших послуг у сфері будівництва.
Створення передумов для усунення корупційної складової
при наданні адміністративних послуг у сфері будівництва.

Аналіз профільних проектів постанов Кабінету
Міністрів України та законопроектів, застереження
щодо недоліків постанов Кабінету Міністрів України
No 218 і 219 від 13.03.2020

Указ Президента від 29.09.2020 № 413/2020 «Про
Координаційну раду з вирішення проблемних питань
у сфері містобудування та розвитку будівельної галузі»

2021
Участь у розробці проекту Закону України № 5655 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності»

Розроблено проект Закону України № 5656 «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності».
Законопроект ухвалено в першому читанні 01.07.2021

Участь у розробці проекту Закону України № 5877 «Про внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної
діяльності».
Законопроект ухвалено в першому читанні 15.12.2021

Участь у робочій групі із народними депутатами та іншими стейкхолдерами
щодо реформування сфери містобудівної діяльності

Надано пропозиції до проекту Закону України № 3337 «Про внесення змін до
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України»

Участь у доопрацюванні до другого читання проекту Закон України від
15.07.2021 № 1657-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж»

2022
Доопрацювання законопроекту № 5655 до
другого читання.
Супровід прийняття законопроекту № 5655

Доопрацювання законопроекту № 5656 до
другого читання

Доопрацювання законопроекту № 5877 до
другого читання

6. Створення та запровадження е-системи у сфері будівництва
2017
2020
ЗК «Ринок будівельних металевих конструкцій»

ЗК «Монтаж внутрішніх інженерних
мереж, спеціалізовані будівельні та
роботи із завершення будівництва»

ЗК «Технічна інвентаризація
об’єктів нерухомого майна»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від
20.05.2020 № 565-р «Про затвердження плану заходів
щодо створення та запровадження Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва»

2021
Участь у робочих нарадах з питань запровадження електронних
сервісів Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва

Участь у розробці постанови КМУ від 23.06.2021 № 681 «Деякі
питання забезпечення функціонування Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва»

ЗК «Проектування об’єктів будівництва»

2018
ЗК «Ринок нового будівництва житлових та громадських
будівель (вимоги з безпеки авіації)»

ЗК «Формування та отримання земельної ділянки при
новому будівництві»

2019
ЗК «Діяльність з організації будівництва»

Закон України від 17.10.2019 № 199-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної
державної електронної системи у сфері будівництва»

Послуги мають бути переведені в онлайн –
з використанням електронної системи.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №
367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»

Наказ Мінрегіону від 02.12.2019 № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у
сфері містобудівної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 №
559 «Про реалізацію експериментального проекту
щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»

Участь у розробці постанови Кабінету Міністрів України від
21.04.2021 № 379 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 602» (щодо внесення
змін до Порядку обміну інформацією між центральними
органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі
проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та
ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів)

Запровадження електронного кабінету у сфері
містобудівної діяльності

Запровадження першої черги Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва

Участь у розробці постанови КМУ від 23.06.2021 № 651 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23
травня 2011 р. № 554»
(щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації
відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов’язаних із створенням об’єктів архітектури)»

Запровадження Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва

Проект Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Участь у розробці нормативно-правових актів,
спрямованих на запровадження Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва

Надання пропозицій до розроблених Мінрегіоном
нормативно-правових актів, спрямованих на
запровадження Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва

Надано пропозиції до проекту наказу Міністерства розвитку
громад та територій України «Про затвердження Змін до
Порядку розроблення проектної документації на будівництво
об’єктів»

Участь у розробці проекту Закону України № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності».
Законопроект ухвалено у першому читанні 01.07.2021

7. Розміщення будівельної продукції на ринку
2017

2021

2020

ЗК «Ринок будівельних металевих конструкцій»

Аналіз Регламенту ЄС № 305 та положення Угоди про
асоціацію з ЄС

ЗК «Будівельні матеріали штучного
походження: цемент»

ЗК «Параметричне нормування в будівництві»

ЗК «Двері, вікна, віконниці, ворота та
споріднене оснащення для будинку»

Закон України від 02.09.2020 № 850-IX «Про надання
будівельної продукції на ринку»

ЗК «Будівельні розчини, бетон, залізобетон, вироби з
бетону, інші вироби з бетону і цементу»

ЗК «Керамічні плитки і плити»

Участь у розробці постанови КМУ 09.06.2021 № 596 «Про
затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції»

Участь у розробці постанови КМУ від 28.04.2021 № 426 «Про
затвердження переліку категорій будівельної продукції»

Участь у розробці постанови КМУ від 02.06.2021 № 570 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1069 і від 23 грудня 2020 р. № 1340» (щодо
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2016 р. № 1069 «Про затвердження переліку видів
продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду
здійснюють державний ринковий нагляд» і від 23 грудня
2020 р. № 1340 «Деякі питання функціонування органів
архітектурно-будівельного контролю та нагляду»)

Відновлення ринкового нагляду, боротьба з недоброякісною та фальсифікованою будівельною продукцією
шляхом встановлення чітких вимог до розміщення
будівельної продукції на ринку, визначення вимог
безпеки будівель і споруд протягом усього життєвого
циклу, гармонізація українського законодавства з
Регламентом ЄС № 305/2011.

ЗК «Надання будівельної продукції на ринку.
Імплементація Регламенту (ЄС) № 305/201»

8. Створення Державного реєстру адрес, Державного реєстру будівель та
споруд, Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад у складі Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва
2019
Тимчасовий порядок реалізації експериментального
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та
об’єктам нерухомого майна (постанова Кабінету
Міністрів України від 27.03.2019 № 367)

Закон України від 17.10.2019 No 199-IX «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення порядку надання адміністративних
послуг у сфері будівництва та створення Єдиної
державної електронної системи у сфері будівництва»

Концепція Єдиного державного
адресного реєстру України

2020
ЗК «Технічна інвентаризація
об’єктів нерухомого майна»

Пропозиції до проекту постанови
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку проведення
технічної інвентаризації»

2021
Надано пропозиції до проекту постанови
КМУ «Про затвердження Порядку
присвоєння адрес об’єктам
будівництва, об’єктам нерухомого майна».
Постанову ухвалено 07.07.2021 № 690

Участь у робочих нарадах з питань
створення Державного реєстру адрес,
Державного реєстру будівель та споруд,
Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій
територіальних громад у складі Єдиної
державної електронної системи у сфері
будівництва

2022
Проект Закону України щодо
створення Державного реєстру
адрес, Державного реєстру
будівель та споруд, Державного
реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій
територіальних громад у складі
Єдиної державної електронної
системи у сфері будівництва

9. Захист прав інвесторів в об’єкти нерухомого майна, що будуть споруджені в майбутньому
2017
Тимчасовий порядок реалізації експериментального
проекту з присвоєння адрес
об’єктам будівництва та
об’єктам нерухомого майна
(постанова Кабінету Міністрів
України від 27.03.2019 № 367)

2019

2020

Рекомендації слухань у
Комітеті Верховної Ради
України з питань
організації державної
влади, місцевого
самоврядування,
регіонального розвитку
та містобудування на
тему: «Захист інвестицій
в житлову нерухомість та
шляхи вирішення
проблем постраждалих
інвесторів» від 04.12.2019

Проект Закону «Про гарантування
речових прав на об’єкти нерухомого
майна, які будуть споруджені в
майбутньому»

Створення передумов для
прозорого залучення коштів
інвесторів для фінансування
будівництва шляхом запровадження державної реєстрації
прав інвесторів на об’єкти
будівництва/приміщення в об’єкті
будівництва.
Створення механізму для
запобігання продажу приміщень в
об’єкті будівництва, щодо якого
відсутнє право на виконання
будівельних робіт.
Забезпечення зміни технічних
характеристик об’єкта (поверховості, площі та функціонального
призначення загальних приміщень тощо) за згодою інвесторів,
які придбали приміщення в
об’єкті будівництва.
Створення механізмів для
запобігання подвійному продажу
приміщень в об’єкті будівництва.

Проект Закону про сприяння
постраждалим кредиторам у
добудові проблемних об’єктів
незавершеного багатоквартирного
житлового будівництва

Участь у робочій групі Комітету
Верховної Ради України з питань
організації державної влади,
місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування з розроблення проекту
Закону щодо захисту майбутніх
інвестицій в житлову забудову та
запобігання появи нових проблемних об’єктів будівництва

2021
Участь у розробці проекту Закону
України № 5091 «Про гарантування
речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в
майбутньому».
Ухвалено у першому читанні
08.09.2021

Участь у робочій групі Комітету
Верховної Ради України з питань
організації державної влади,
місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування з розроблення проекту
Закону щодо захисту майбутніх
інвестицій в житлову забудову та
запобігання появи нових проблемних об’єктів будівництва

2021
Доопрацювання законопроекту №
5091 до другого читання.
Супровід прийняття законопроекту
№ 5091

10. Спрощення отримання погоджень щодо будівництва на приаеродромній території
2018
ЗК «Вимоги з безпеки
авіації при новому
будівництві житлових
та громадських будівель»

2020

2019
Закон України від 17.10.2019
No 199-IX
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення порядку надання
адміністративних послуг у
сфері будівництва та
створення Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва»

2021

Проект Порядку визначення у містобудівних умовах та обмеженнях
граничної висоти та планувальних обмежень забудови земельних
ділянок на приаеродромній території та взаємодії з цією метою
уповноваженого органу містобудування та архітектури з експлуатантом
аеродрому, уповноваженим органом з питань цивільної авіації та/або
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі
державної авіації, отримання відомостей про перевищення аеродрому
державної авіації (перевищення найвищої точки посадкової
площі над рівнем моря)

Участь у розробці постанови КМУ
від 23.12.2021 № 1427 «Питання
використання приаеродромної
території»

11. Удосконалення професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури
2017
ЗК «Вимоги з безпеки
авіації при новому
будівництві житлових
та громадських будівель»

2019

2020

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Порядку проведення професійної
атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт
(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

Пропозиції до проекту наказу
Мінрегіону «Про затвердження Змін до Порядку внесення
плати за проведення
професійної атестації
відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг),
пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури, та її
розмірів»

2021
Участь у розробці постанови КМУ від
23.06.2021 № 651 «Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 23 травня 2011 р. № 554»
(щодо внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23
травня 2011 р. № 554 «Деякі питання
професійної атестації відповідальних
виконавців окремих видів робіт
(послуг), пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури»)

Участь у розробці проекту Закону
України № 5655 «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо реформування сфери містобудівної діяльності». Законопроект
ухвалено у першому читанні 01.07.2021

2022
Доопрацювання законопроекту
№ 5655 до другого читання.
Супровід прийняття законопроекту
№ 5655

12. Удосконалення отримання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини (для будівництва)
2017
ЗК «Нове будівництво на
територіях розміщення
об’єктів культурної
спадщини»

2020
Закон України від 17.06.2020 No 711-IX
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо планування
використання земель»

2021
Участь у розробці проекту Закону України
№ 5655 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності».
Законопроект ухвалено у першому читанні
01.07.2021

Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо
збереження традиційного характеру середовища та
протидії хаотичній забудові»

Участь у робочій групі при Мінкульті з розробки
Закону України щодо вдосконалення управління
культурною спадщиною місцевими громадами із
залученням громадськості та громадських організацій,
а також рекомендації щодо державної політики у
зазначеній сфері

Участь у розробці проекту рішення
Координаційної ради з вирішення
проблемних питань у сфері містобудування

2022
Доопрацювання законопроекту №
5655 до другого читання.
Супровід прийняття законопроекту
№ 5655

13. Будівельне інформаційне моделювання (ВІМ)
2019

2020

Меморандум про співпрацю від 30.11.2019 між Міністерством розвитку громад та
територій України, ГО «Офіс ефективного регулювання» (ВRDO), Асоціацією «Український Центр Сталевого Будівництва», Конфедерацією будівельників України та ГС
«Міждержавна Гільдія інженерів-консультантів»

Участь у робочій групі при Мінрегіоні з напрацювання пропозицій щодо внесення змін до
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (на виконання
завдань, визначених Дорожньою картою першочергових кроків для створення умов
запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ)

Дорожня карта першочергових кроків для створення
умов запровадження будівельного інформаційного моделювання (ВІМ)

Пропозиції до Концепції впровадження технологій
будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні

Зелені книги 2021:

«Надання будівельної продукції на ринку.
Імплементація Регламенту (ЄС) № 305/201»

Участь у розробці 16 НПА, зокрема:
Ухвалені закони

Ухвалені у першому читанні

1. Закон України від 28.04.2021 № 1423-IX «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення системи управління
та дерегуляції у сфері земельних відносин»

1. Проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
реформування сфери містобудівної діяльності»
(реєстраційний № 5655 від 11.06.2021)

2. Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо оптимізації
дорожнього будівництва та удосконалення
законодавства у сфері містобудівної діяльності»
(реєстраційний № 2680 від 27.12.2019). Не направлено на підпис Президента

2. Проект Закону України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо зарахування
окремих адміністративних зборів за державну
реєстрацію у сфері містобудівної діяльності»
(реєстраційний № 5656 від 11.06.2021)

3. Закон України від 15.07.2021 № 1657-IX ««Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедури приєднання
до електричних мереж
4. Закон України «Про особливості надання
публічних (електронних публічних) послуг»

Акти КМУ
1. Постанова КМУ від 23.06.2021 № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва»
2. Постанова КМУ від 02.06.2021 № 654 «Про затвердження Класифікації
обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним
планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території»
3. Постанова КМУ 09.06.2021 № 596 «Про затвердження систем оцінки та
перевірки стабільності показників будівельної продукції»

3. Проект Закону України «Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності у сфері містобудівної
діяльності» (реєстраційний № 5877 від 01.09.2021)

4. Постанова КМУ від 28.04.2021 № 426 «Про затвердження переліку категорій будівельної продукції»

4. Проект Закону України «Про гарантування
речових прав на об'єкти нерухомого майна, які
будуть споруджені в майбутньому» (реєстраційний
№ 5091 від 17.02.2021)

6. Постанова КМУ від 21.04.2021 № 379 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 602»

5. Постанова КМУ від 23.12.2021 № 1427 «Питання використання приаеродромної території»

7. Постанова КМУ від 23.06.2021 № 651 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554»
8. Постанова КМУ від 02.06.2021 № 570 «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 і від 23 грудня 2020 р.
№ 1340»

Надано пропозиції:
1. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг
загального користування» (реєстраційний № 2234 від 07.10.2019)
2. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» щодо Генеральної схеми планування території України»
(реєстраційний № 3337 від 14.04.2020)
3. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення механізму протидії рейдерству» (№ 3774 від 02.07.2020)
4. Проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та інших законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення строку передачі документації на багатоквартирний будинок»
(№ 4086 від 14.09.2020)
5. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
реалізації права власників на використання свого майна для здійснення
підприємницької діяльності та забезпечення захисту житлових прав громадян»
6. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
врегулювання єдиного порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень
у нежилі та забезпечення захисту житлових прав громадян»
7. Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку присвоєння
адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна».
Постанову ухвалено 07.07.2021 № 690
8. Проект наказу Міністерства розвитку громад та територій України
«Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної
документації на будівництво об’єктів»

«У 2022 році ми разом із партнерами зосередимось на розробці нормативної бази, пов'язаної з
ґарантуванням продовольчої безпеки в умовах
воєнного стану, а також зі збором інформації
про пошкоджене та знищене нерухоме майно
внаслідок війни, виплатою компенсації за таке
майно, особливостями виконання підготовчих
та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, особливостями регулювання земельних відносин в умовах
воєнного стану.
А після перемоги – продовжимо реформу сфери
містобудівної діяльності, створення нових компонентів Єдиної державної електронної системи у
сфері будівництва, зокрема Державного реєстру
адрес, Державного реєстру будівель та споруд,
Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних
громад»

Таїсія Барингольц
керівниця сектору «Будівництво»

ЕНЕРГЕТИКА: РЕФОРМИ ТА ВИКЛИКИ
1. Реформа приєднання до мереж
2018
ЗК «Роздрібний ринок електричної енергії»

2020
ЗК «Регулювання приєднання
до інженерних мереж»

БК «Регулювання роздрібного ринку електричної
енергії. Основні напрями оптимізації»

2021
Участь у розробці проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення приєднання до електричних мереж.
Зареєстровано у ВРУ за № 5009 від 03.02.2021. Ухвалено 15.07.2021

Участь у розробці проекту Закону ро внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних
мереж. Зареєстровано у ВРУ за № 5183 від 02.03.2021

ЗК «Системний перегляд якості державного регулювання роздрібного ринку природного газу»

Участь у розробці проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи. Зареєстровано у ВРУ за №4578-1 від 29.01.2021. Ухвалено в
іншій редакції.

2. Реформа ринку біомоторного палива
2019
ЗК «Регулювання виробництва рідких моторних
біопалив»

2020
ЗК «Регулювання ринку моторних палив»

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ГАЛУЗІ – 2022:

Світова енергетична
криза

Загроза енергетичній
безпеці України

Зелені книги 2021:

«Регулювання ринку
водопостачання та
водовідведення»
ПЕРЕГЛЯНУТИ

Дослідження

Аналіз поточної ситуації
в енергетичному секторі
України щодо забезпечення
ресурсами ТЕС, прогнозування ймовірного сценарію
розвитку ситуації в енергетичній галузі та пропозиції
щодо подолання кризи

РОЗРОБЛЕНО 3 НПА:

Проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
приєднання до електричних мереж»
мПроект Закону України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
врегулювання окремих питань
приєднання до інженерних мереж»
Проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань
приєднання до газотранспортної або
газорозподільної системи»

«У 2022 році досліджуватимемо
український енергетичний ринок в
контексті викликів "зеленого"
переходу економіки України»

Антон Зоркін
керівник сектору «Енергетика»

IT&TЕЛЕКОМ
1. Спрощення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій
2016

2017

Постанова КМУ від 23 листопада 2016 р. № 930 «Про
внесення змін до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу»

ЗК «Регулювання ринку фіксованого
широкосмугового доступу до мережі інтернет»

Упорядковує взаємовідносини між Фондом державного майна
та операторами та провайдерами телекомунікацій для розвитку
телекомунікаційних мереж та збільшення надходжень до
державного та місцевих бюджетів

Розроблені проекти НПА, необхідних для реалізації
Закону «Про доступ до об’єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою
розвитку телекомунікаційних мереж»:

Розроблені зміни до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів і Порядку виконання
підготовчих і будівельних робіт

Спрощення процедури початку будівництва і
введення в експлуатацію базових станцій
мобільного зв'язку

Постанова КМУ від 16.12.2016 р. № 1060
«Про внесення змін до порядків, затверджених
постановами КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466»

Постанова КМУ від 18 липня 2018 р. № 611
«Про затвердження Правил надання доступу до
інфраструктури будинкової розподільної мережі»
Постанова КМУ від 18 липня 2018 р. № 610
«Про затвердження Правил надання доступу до
інфраструктури об’єкта будівництва»
Постанова КМУ від 18 липня 2018 р. № 586
«Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту»
Постанова КМУ від 18 липня 2018 р. № 853
«Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики»
Наказ Мінрегіону від 22.01.2019 № 3 «Про затвердження
Методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури будинкової розподільної мережі»
Наказ Мінрегіону від 25.09.2018 № 247 «Про затвердження
Методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури об’єкта будівництва»
Наказ Мінінфраструктури від 25.02.2019 № 124 «Про
затвердження Методики визначення плати за доступ до
елементів інфраструктури об’єкта транспорту»
Наказ Міненерго від 10.12.2018 № 622 «Про затвердження
Методики визначення плати за доступ до елементів
інфраструктури об’єкта електроенергетики»

Затвердження цих НПА було вагомим
поштовхом для розвитку в Україні, як широкосмугового
доступу до мережі інтернет, так і ринку телекомунікацій в цілому

Підготовлені зміни до Державних санітарних норм
захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань, якими передбачається:
- приведення вітчизняних гранично допустимих
рівнів електромагнітних випромінювань у відповідність з нормами ЄС шляхом їх збільшення для
діапазонів дуже високих частот та ультрависоких
частот з 2,5 мкВт/см² або 3 В/м до 10 мкВт/см² або 6 В/м;
- скасування обов’язковості отримання санітарного
паспорта, який не зазначений в Переліку документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що затверджений статтею 1 Закону України «Про
перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності».
Наказ МОЗ України від 13.03.2017 № 266 «Про
затвердження Змін до Державних санітарних
норм і правил захисту населення від впливу
електромагнітних випромінювань»

Зазначені зміни значно спростили провадження
господарської діяльності операторами телекомунікацій,
що використовують радіочастотний ресурс України, та
дозволили уникнути корупційної складової, що
виникала раніше під час легалізації телекомунікаційних
об’єктів, а саме стаціонарних радіоелектронних засобів.

2. Реформа телекомунікацій
2016
ЗК «Регулювання ринку фіксованого
широкосмугового доступу до мережі
Інтернет»
ЗК «Ринок мобільних платежів»

Завдяки дерегуляції відкрито ринок
мобільних фінансових послуг

2019
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скорочення
переліку видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню»

Cкасовано ліцензування видів діяльності у сфері
електронних комунікацій та запроваджено
повідомний принцип діяльності на ринку.

2020
ЗК «Ринок голосових
телекомунікаційних послуг»

Підписано Закон України
«Про електронні комунікації»,
розроблений за участі експертів BRDO.
Аналіз для місії ЄС з оцінки
українського цифрового ринку (стан
імплементації Україною Угоди в частині
е-комунікацій)

2021
Підготовлені проекти НПА, що
імплементують ЗУ «Про електронні
комунікації»:
Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг;
Національний план нумерації України;
Порядок моніторингу рівня тарифів (цін) з
метою забезпечення цінової доступності
універсальних електронних комунікаційних послуг;
Критерії для визначення цінової доступності універсальних електронних
комунікаційних послуг та їх значення;
Порядок та розміри надання цільової
адресної соціальної допомоги для
забезпечення цінової доступності
універсальних електронних комунікаційних послуг.

Розроблено проект Закону України «Про
захист певних послуг, що базуються на
умовному доступі або складаються з нього»

3. Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу
2019
ЗК «Як використовувати радіочастотний
ресурс для забезпечення якісного
зв’язку в Україні?»

2020
Закон України від 16.01.2020 № 466-IX

Донедавна в Україні ставки рентної плати за
однакові діапазони радіочастотного ресурсу
(РЧР) подекуди відрізнялися в 65 разів. Зміни
передбачають збільшення ставки рентної плати
для діапазонів частот в яких можливо впроваджувати нові техгології, що, за розрахунками BRDO,
збільшить надходження до держбюджету на 236,3
млн грн у 2021 році.

Рефармінг діапазону частот 900 МГц для запуску 4G

Раніше діапазон частот 900 МГц був
фрагментований, а значна його частка —
сконцентрована у одного з операторів телекомунікацій, що перешкоджало розвитку 4G в Україні.
Необхідність перерозподілу 900-го діапазону частот
була детально проаналізована експертами BRDO
під час дослідження ринку регулювання сфери РЧР.
У липні 2019 року президент затвердив план заходів
для впровадження якісного мобільного зв’язку.
Для реалізації плану була створена робоча група,
до складу якої увійшли представники НКРЗІ, BRDO
та провідних операторів мобільного зв’язку,
профільних асоціацій і державних органів.
Внесення змін до Національної таблиці розподілу
смуг радіочастот та до Плану використання РЧР
(підготовка - Постанови КМУ від 15 січня 2020 р. № 15
"Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 15 грудня 2005 р. № 1208 і від 9 червня
2006 р. № 815").
У лютому 2020 НКРЗІ надала Vodafone Ukraine,
Kyivstar та Lifecell дозвіл на дострокове
впровадження технології 4G в 900 діапазоні.
Плата за переоформлення ліцензій принесла
до бюджету близько 850 млн гривень.
Завдяки цьому 1,7 млн абонентів вперше отримали
доступ до мобільного інтернету (станом на
листопад 2020).

4. Спрощення залучення іноземних ІТ-фахівців
2019
ЗК «Ринок програмного
забезпечення»

2020
Постанова КМУ «Зміни до Порядку оформлення, видачі,
обміну, скасування, пересилання,
вилучення, повернення державі, визнання
недійсною та знищення посвідки на
тимчасове проживання»

Для отримання посвідки на тимчасове проживання
громадянам Білорусі, Азербайджану, Вірменії, Молдови
та Узбекистану більше не потрібно виїжджати з України
для перетину кордону (це стосується і ІТ-фахівців).

Зміни до наказу МЕРТ від 19 березня 2020 року № 283, що
спрощують процедуру імміграції для іноземних фахівців,
які бажають працювати в Україні

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.

Роз’яснення ДПС щодо можливості іноземців ФОП бути
платником єдиного податку

Відтепер іноземні ІТ-фахівці, що вирішать іммігрувати в
Україну за квотами, під час очікування дозволу на
імміграцію та посвідки на постійне проживання зможуть
легально працювати як ФОП на єдиному податку третьої
групи.

5. Регулятор у сфері зв’язку
2020
Аналіз для місії ЄС з оцінки
українського цифрового ринку
(стан імплементації Україною
Угоди в частині е-комунікацій)

2021
Участь у доопрацюванні з-п 4066 про регулятора у сфері
зв’язку
Законопроект ухвалений 16.12.2021, враховуючи
зауваження і пропозиції Офісу

Проект закону про регулятора у сфері
зв’язку (НКРЗ)

6. Захист абонентів від нав’язаних контент-послуг
2019
Аналіз випадків порушення прав
абонентів

2020
Кампанія за захист прав абонентів

Адвокація прийняття постанови
Проект постанови КМУ «Про внесення
змін до Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг»

2021
Продовження розпочатої у 2020 р. роботи щодо обговорення та доопрацювання порядку надання контент-послуг з урахуванням пропозицій BRDO.
Зроблені публікації в медіа і соцмережах на теми
контент-послуг, примусової ідентифікації та відключення
нелегально ввезених абонентських терміналів

7. Захист моделі ФОП у креативних індустріях (нівелювання ризиків при роботі з ФОП)
2017
ЗК «Ринок програмного
забезпечення»

2018
Аналітика «Розвиток української ІТ-індустрії: аналітичний
звіт» з Асоціацією «ІТ Ukraine»

2020
Проекти роз’яснень ДПС, Держпраці

8. Відкриті дані
2019
«Аналітичний звіт про відповідність
українського законодавства європейському у сфері відкритих даних»

Проект USAID/UK aid «Прозорість та
підзвітність у державному управлінні та
послугах/TAPAS»

2020
ЗК «Політика відкритих даних»

Дослідження: Як відкриті дані впливають на містобудівну
галузь (вплив застосування відкритих даних ДАБІ на
вирішення суспільних проблем в Україні)

2021
Участь у доопрацюванні проекту
постанови № 835.
Ухвалені зміни до Постанови частково містять
пропозиції Офісу

Відкрито поле «Адреса засновника» В ЄДР
Проект USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах/TAPAS» та за
сприяння Міністерства цифрової трансформації.

Проект змін до закону «Про доступ
до публічної інформації» № 2939-VI від 2011

Оновлений проект постанови Кабміну № 835 щодо
відкритих даних в Україні (став базою для проекту
Міністерства цифрової трансформації)

Кампанія за відкриття фінзвітності

Українське законодавство зобов’язує розпорядників –
Державну податкову службу, Державну службу статистики та Міністерство юстиції України – публікувати та
регулярно оновлювати дані фінзвітності компаній у
форматі відкритих даних на порталі data.gov.ua. Офіс
ефективного регулювання спільно з Мін’юстом, колегами
із Youcontrol, Transparency International Ukraine, OpenUp та
Clarity Project домовилися про створення спільної робочої
групи, у рамках якої будуть розроблені рішення, які
допоможуть відкрити фінансову звітність компаній.

Кампанія за відкриття транспортних даних

Дослідження «Антикорупційний та соціальний
вплив відкритих даних у сфері державного
нагляду (контролю)»

Проект USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах/TAPAS» та за
сприяння Міністерства цифрової трансформації.
Відкрито набір даних фінансової звітності
компаній (окрім платників Єдиного податку)

Зелені книги 2021:

«Сфера продуктових ІТ-компаній і стартапів»
ПЕРЕГЛЯНУТИ

Дослідження:

Аналіз ІТ-освіти у вишах України
Аналіз регулювання такс термінації міжнародного трафіку
Антикорупційний та соціальний вплив відкритих даних у
сфері державного нагляду (контролю) - Аналітичний
звіт на замовлення TAPAS
Проєкт Стратегії державної політики у сфері відкритих
даних на 2021-2025 роки (на замовлення TAPAS)

«2021 рік показав, що мало
ухвалювати закони. Треба їх
виконувати. Це стосується
насамперед ухваленої
реформи сфери електронних
комунікацій. Це і буде нашим
пріоритетом на 2022 рік»

Ігор Самоходський
керівник сектору «IT&Телеком»

ТРАНСПОРТ ТА ІНФРАСТРУКТУРА
1. Ринок таксі
2020

2019

2018
ЗК «Ринок послуг таксі»

Меморандум про співпрацю з Асоціацією
відповідальних перевізників

Проект закону про ринок таксі

Щорічний обсяг ринку таксі в Україні становить близько
40 млрд грн, але 96% ринку знаходиться в тіні. Законопроекти, розроблені Мінінфраструктури спільно з експертами
BRDO та Асоціацією відповідальних перевізників,
передбачають прості і прозорі правила виходу
на ринок: скасування ліцензій на внутрішні перевезення
пасажирів, реєстрація юросіб операторами,
декларативний принцип ведення бізнесу та річний патент,
створення реєстрів таксі/перевізників на замовлення та
провайдерів інформаційних послуг з організації перевезень/таксі, обов’язкове особисте страхування пасажирів
від нещасних випадків на транспорті та низку інших
важливих норм.

2. Управління якістю доріг
2018

2019

ЗК «Ринок будівництва та
ремонту автодоріг»

Порядок проведення аудиту безпеки доріг, що
затверджується наказом Міністерства інфраструктури України

Ухвалено низку законів від № 77-IX від
12.09.2019 та № 200-IX від 17.10.2019 та №
283-IX 12.11.2019 року (запровадження
середньострокового планування розвитку і
утримання автомобільних доріг та аудиту
безпеки доріг)

Проект наказу Міністерства інфраструктури України
«Про затвердження Порядку проведення перевірки
безпеки автомобільних доріг»

2021
Адвокація законопроекту про
ринок таксі

3. Регулятор у сфері транспорту
2020

2021
Адвокація, надання рекомендацій щодо нового урядового законопроекту

Аналіз профільного законодавства

Проект закону про регулятор у сфері транспорту
Створення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері транспорту триває вже 20 років.
Команда BRDO напрацювала альтернативний законопроект,
який виправляє колізії законопроекту №3927 у частині
неконституційності й невідповідності європейським
зобов’язанням, а також передбачає більше гарантій для
безперебійної роботи незалежної та професійної НКРТ.

4. Внутрішні водні перевезення
2017
ЗК Вантажні перевезення
внутрішніми водними
шляхами

2020
Скасування Постанови № 357 від 1993 року,
що зобов’язувала вантажовласників за місяць
узгоджувати із залізницею, морськими і річковими
портами обсяг перевезень вантажів №468
Рішення спростить ведення бізнесу вантажовласникам завдяки
зменшенню операційних витрат (на підготовку заявки,
погодження з адміністраціями) та часу на очікування погодження місячних планів перевезень, у середньому економія для всіх
суб’єктів господарювання складатиме 1 608 008 грн на рік.

5. Міжнародні вантажні перевезення
2020
ЗК «Ринок міжнародних вантажних
автомобільних перевезень»

Рекомендації до проекту наказу
Мінінфраструктури № 757, що регулює видачу дозволів

2021
Моніторинг

6. Реформа Укрзалізниці: перший крок до анбандлінгу
2019
Постанова Кабміну
від 4.12.2019 №1043
«Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску
приватних локомотивів до
роботи окремими маршрутами
на залізничних коліях загального користування»

Аналіз профільного законодавства та положень Угоди про
асоціацію з ЄС

2020

2021

Наказ Мінінфраструктури від 04.03.2020 № 191 (зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 16.03.2020 за № 278/34561) Про затвердження
Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів
до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального
користування

ЗК «Залізничні вантажні перевезення»

Проект договору про допуск приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами залізничних колій загального користування, що
укладатиметься між АТ «Укрзалізниця» та учасниками експериментального проекту, згідно з Тимчасовим положенням про порядок допуску
приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 04 березня 2020 року № 191, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 березня 2020 р. за №278/34561

Участь у роботі організаційного та наукового комітету міжнародної
конференції щодо розвитку залізничного транспорту (разом з ГС
«ЦДЗТ»), координація роботи секції «Реформування АТ «УЗ»: ризики
та можливості для держави, бізнесу, персоналу", яка включала
тематичні панелі щодо лібералізації ринку залізничних перевезень;
позитивних та негативних наслідки утворення АТ «УЗ»; практики
корпоративного управління в АТ «УЗ» (разом з ГС «ПАКУ»)

У договорі встановлені порядок та умови розподілу (формування)
графіків руху, порядок та умови
розподілу відповідальності, порядок фінансових розрахунків між
сторонами, перелік всіх відомчих інструкцій та документів, необхідних
для забезпечення безпеки руху поїздів та безперервності технологічного
процесу перевезень тощо.

Участь у робочій групі щодо підготовки нової редакції ЗУ
«Про залізничний транспорт» до першого читання у ВРУ.

Підписано перший договір у рамках
експериментального проекту

ЗК «Анбандлінг Укрзалізниці:
лібералізація ринку вантажних вагонів»

Участь у публічному обговоренні проекту наказу МІУ
«Про затвердження Порядку проведення комплексу
діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій,
строків продовження експлуатації таких вагонів».

8. Реформа автомобільних пасажирських перевезень та автостанційних послуг
2021
Доопрацювання:

Доопрацювання:

1. Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081

1. Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт»
щодо платформи електронного документообігу та ЕТТН

2. Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
в частині регулювання діяльності автостанцій»

2. Порядку функціонування системи електронного документообігу електронних товарно-транспортних
накладних, ведення та надання інформації з реєстру електронних товарно-транспортних накладних,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України

3. Проекту наказу Міністерства інфраструктури України
«Про затвердження Порядку діяльності автостанцій»
4. Аналітичні документи:
- Висновок щодо правового регулювання автовокзалів (автостанцій)
- Довідка за результатами аналізу нормативного регулювання та
консультацій з учасниками ринку внутрішніх пасажирських
перевезень та автостанційних послуг

Реформа ринку надання послуг обов’язкового технічного огляду:
1. Аналітичні документи:
- Висновок та рекомендації щодо постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2007 року № 1036 «Про деякі
питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів»

Запровадження електронної товарно-транспортної накладної

«На 2022 рік у нашого сектору є кілька стратегічних завдань: участь у проведенні реформ щодо
автомобільних пасажирських перевезень та автостанційних послуг, доступу на ринок суб’єктів
проведення обов’язкового технічного контролю; сприяти імплементації євроінтеграційних
зобов’язань щодо ринку автоперевезень та безпеки транспортних засобів, а також діджиталізації послуг у сфері транспорту.
Зоя Мельник
в.о. керівника сектору
«Транспорт та
інфраструктура»

Окрім цього, продовжуватимемо працювати над реформою залізничного транспорту, розробкою концепту анбандлінгу Укрзалізниці та створення холдингової структури АТ"УЗ" за функціональним принципом. Також займатимемося далі реформою сфери таксі, адвокацією створення
незалежного транспортного регулятора та моніторитимемо вирішення проблем ринку міжнародних вантажних та внутрішніх водних перевезень»

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
1. Реформа лісової галузі
2017
ЗК «Про ринок деревини»

2019
Ухвалено Указ Президента від
09.07.2019 № № 511/2019 «Про деякі
заходи щодо збереження лісів та
раціонального використання лісових
ресурсів»

Постанова Кабінету Міністрів України
від 04.12.2019 № 1142 «Про затвердження
Порядку проведення моніторингу
внутрішнього
споживання вітчизняних лісоматеріалів
необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних
лісоматеріалів необроблених»
Постанова запроваджує електронний
облік деревини

2020

2021

Ухвалено Закон України від 02.06.2020
№ 643-IX «Про внесення змін до Лісового кодексу України
щодо проведення національної інвентаризації лісів»

Затверджено Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України від
15.11.2021 № 749 «Про затвердження Порядку
ведення лісовпорядкування»

Дозволяє розробити план раціонального використання
лісового фонду, дасть можливість оновити інформацію
щодо площі лісового фонду, запасів деревини, кількісні та
якісні показники, стан та динаміку лісів України та
відкрити доступ до такої інформації, забезпечить базу для
стратегічного планування ведення лісового господарства.

Затверджено Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 29.12.2021 № 1777-р «Про схвалення
Державної стратегії управління лісами до 2035
року»

Затверджено Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 09.09.2020 № 1133-р «Про затвердження
плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік»

Затверджено Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 29.12.2021 № 1777-р «Про схвалення
Державної стратегії управління лісами до 2035
року»

забезпечує підвищення ефективності
управління підприємствами лісової галузі
Державна програма стимулювання економіки для
подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами через пандемію COVID-19, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534,
— спрямована на створення додаткових робочих місць у
сфері лісового господарства, забезпечення сталого
розвитку лісової галузі, законодавче врегулювання
питань функціонування ринку деревини

Ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 № 1224 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Радикально обмежено суцільні санітарні рубки у лісах
Карпат, заборонено лісовідновні рубки та встановили нові
обмеження щодо рубок в природно-заповідному фонді.
Закон України від 13.04.2020 № 556-IX «Про посилення
відповідальності за дії, спрямовані на забруднення
атмосферного повітря та знищення або пошкодження
рослинного світу»
Посилює адміністративну відповідальність за порушення
вимог пожежної безпеки в лісах, а також кримінальну
відповідальність за знищення або пошкодження лісових
масивів.
Розроблено Закон України від 19.02.2021
№ 1259-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання
пожежам на землях лісового та водного фонду, на
торфовищах та землях інших категорій»
Можливість здійснювати ефективні системні заходи
щодо захисту лісів та збереження природних екосистем,
запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду,
торфовищах та на землях інших категорій, підвищить
ефективність управління та контролю.

Затверджено Наказ Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України від
27.09.2021 № 621 «Про затвердження Інструкції з
ведення електронного обліку деревини»

Розроблено проект Постанови Кабінету
Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального
дозволу на використання лісових ресурсів та
сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів». Наразі на
погодженні в ЦОВВ

Ухвалено Указ Президента від 07.06.2021 №
228/2021 «Про деякі заходи збереження та
відтворення лісів»

Розроблено проект Постанови Кабінету
Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі посвідчення
мисливця і контрольної картки обліку добутої
дичини та порушень правил полювання
«єМисливець». Робота над проектом постанови
триває, очікується тендер для розробки
IT-рішень

Розроблено проект Закону України «Про
перелік об'єктів права державної власності, що
не підлягають приватизації» № 4020 від
02.09.2020. Ухвалено в першому читанні
30.03.2021

Розроблено проект Закону України
«Про ринок деревини» (від 10.09.2021 № 4197-д).
18.11.2021 законопроект принято за основу

2. Реформа зрошення та дренажу
2020
ЗК «Зрошення і дренаж» та трирівнева організаційно-економічна модель реформування управління меліоративними
системами України

2021
Верховна Рада України ухвалила законопроект №5202-д «Про організації
водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель»,
розроблений у робочій групі при Мінагрополітики разом з Державним
агентством меліорації та рибного господарства України

Затверджено Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21.10.2020 № 1567-р «Про затвердження плану заходів
з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні
на період до 2030 року»
Передбачає конкретні кроки з
покращення систем зрошення та дренажу в Україні.

3. Ефективне регулювання ринку конопель
2020
ЗК «Ринок технічних конопель»

Бізнес-кейс «Культивування технічних конопель» на
#StartBusinessChallenge

2021
У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання
обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності»
№ 5596 від 02.06.2021. Законопроект не пройшов голосування та 13.07.2021
був повернутий на доопрацювання ініціатору внесення

Концепція реформування ринку вирощування технічних конопель
обговорювалася в рамках робочих груп із народними депутатами та
профільними асоціаціями під час напрацювання законодавчих змін з
метою спрощення регулювання ринку технічних конопель. За основу
концепції брали Зелену книгу «Ринок технічних конопель»

4. Удосконалення агропідтримки
2020

2021
Ухвалено Закон України від 01.07.2021
№ 1601-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою»

Аналіз українського законодавства у сфері

Ухвалено Закон України від 05.11.2020
№ 985-IX «Про внесення змін до деяких законів України
щодо функціонування Державного аграрного реєстру
та удосконалення державної підтримки виробників
сільськогосподарської продукції»
Створено єдину державну інформаційну систему — Державний аграрний реєстр, який забезпечить спрощену реєстрацію
сільгоспвиробників для отримання бюджетної підтримки,
автоматичну перевірку їх статусу через доступ до інших
державних реєстрів та кадастрів, а також достовірну .
статистичну інформацію.

5. Реформування ринку органічної продукції
2017
ЗК «Ринок виробництва і розвитку
органічної продукції»

2018
Ухвалено Закон України від 10.07.2018 №
2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції»

2019
Ухвалено Постанову Кабінету
Міністрів України від 23.10.2019 № 970 ‘Про
затвердження Порядку (детальних правил)
органічного виробництва та обігу органічної
продукції»

2020
Постанова Кабінету Міністрів України
від 12.02.2020 № 87 «Про затвердження
Порядку ведення Державного реєстру
операторів, що здійснюють виробництво
продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції,
Державного реєстру органів сертифікації у
сфері органічного виробництва та обігу
органічної продукції, Державного реєстру
органічного насіння і садивного матеріалу»

Постанова Кабінету Міністрів України
від 21.10.2020 № 1032 «Про затвердження
Порядку сертифікації органічного
виробництва та/або обігу органічної
продукції та внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня
2019 р. № 970»

6. Ефективне регулювання ринку засобів захисту рослин
2019
ЗК «Регулювання внутрішнього виробництва та обігу засобів захисту рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від
23.10.2019 № 1076 «Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 4
березня 1996 р. No 295 і від 18 квітня 2018 р.
No 312»

2020
ЗК «Регулювання транспортування, зберігання,
утилізації засобів захисту рослин»

2021
Участь в розробці проекту Закону України від 18.10.2019
No 2289 «Про внесення змін до статті 4 Закону України
«Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення
пестицидів на митну територію України»

Ухвалено Закон України від 30.06.2021
№ 1586-IX «Про внесення змін до статті 4 Закону
України «Про пестициди та агрохімікати» щодо
ввезення пестицидів на митну територію України»

Розроблено Проект Постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Порядку проведення державних
випробувань, державної реєстрації та перереєстрації,
видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених
до використання в Україні» з метою цифрофізації та
спрощення процесу реєстрації пестицидів. Робота
над проектом постанови триває, очікується тендер
для розробки IT рішень

Розроблено Проект Постанови Кабінету Міністрів
України «Про реалізацію експериментального проекту
надання в електронній формі дозволу на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що
використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу». Робота над
проектом постанови триває, очікується тендер для
розробки IT рішень

7. Удосконалення регулювання ринку бджільництва
2018

2019

ЗК «Ринок меду»

Розроблено проект Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
України «Про деякі питання у сфері
бджільництва»

Затверджено Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 19.06.2019
№ 330 «Про затвердження Вимог до меду», яким
імплементовано Директиву № 2001/110/ЄС з
метою удосконалення нормативно-правового
регулювання питань щодо розміщення на ринку
меду шляхом гармонізації національного
законодавства з європейським

2020
Розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України
Про бджільництво»

2021
Затверджено Наказ Міністерства
розвитку економіки торгівлі та
сільського господарства України від
19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у
сфері бджільництва»

Розроблено Проект Закону України
«Про розвиток бджільництва та захист
бджіл» від 26.03.2021 № 5274-1. 29.04.2021
було включено до порядку денного
Верховної Ради. Робота над законопроектом триває в рамках робочої групи
при Мінагрополітики

8. Розвиток аграрного страхування
2020
Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про державну підтримку сільського господарства
України» та деяких інших законів України щодо удосконалення
правового регулювання страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою»

2021
Затверджено Постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2021
№ 1342 «Про затвердження Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції»

Ухвалено Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення правового регулювання
страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою»

9. Ефективне регулювання ринку горіхівництва
2019
ЗК «Регулювання ринку горіхівництва»

2020
Концепція ефективного регулювання ринку горіхів

10. Реформа рибної галузі
2021
У рамках робочої групи при Мінагрополітики розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та
інших нормативно-правових актів у сфері аквакультури». Робота над законопроектом триває

У рамках робочої групи при Мінагрополітики розроблено проект Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна» та інших нормативно-правових актів у сфері аквакультури».
Робота над законопроектом триває

«2022 рік буде роком розвитку Зеленої аграрної економіки та залучення
приватних інвестицій у розвиток агросектору. Пріоритетними напрямками
роботи сектору є: комплексна реформа лісової галузі, створення законодавчих
умов для торгівлі карбоновими сертифікатами, впровадження агрострахування
та інструментів державної підтримки, цифровізація інструментів регулювання,
розвиток аквакультури, підтримка галузі бджільництва, спрощення регулювання
ринку технічних конопель та робота над подальшими змінами законодавства
щодо функціонування системи зрошення та дренажу»

Ірина Грузінська
керівниця сектору
«Сільське господарство»

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
1. Оцифрування та спрощення ведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню
2016
Методичні рекомендації з
розроблення ліцензійних
умов провадження видів
господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню
відповідно до Закону
України «Про ліцензування
видів господарської
діяльності», які були
направлені ДРС до органів
ліцензування для застосування під час підготовки
ліцензійних умов

Постанова Кабінету
Міністрів України від 23
серпня 2016 року № 561 «Про
затвердження Порядку
подання документів в
електронному вигляді до
органів ліцензування та
видачі ним документів в
електронному вигляді за
допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку»

Проведено аналіз 24
проектів постанов Кабінету
Міністрів України, якими
передбачалося затвердити
ліцензійні умови для певних
видів господарської
діяльності. Прийнято 9
постанов Кабінету Міністрів
України щодо затвердження
ліцензійних умов

2017
ЗК «Обмеження
доступу до
ринків»

БК «Ліцензування
як інструмент
обмеження
доступу до ринків»

2018

2019

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 18 липня
2018 року № 505-р
«Про скасування
деяких актів
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади»

Закон України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо удосконалення
порядку ліцензування
господарської діяльності» 2
жовтня 2019 року № 139-IX

Скасовано нормативно-правові акти
міністерств та інших
центральних органів
виконавчої влади як такі,
що не відповідають
Закону України «Про
ліцензування видів
господарської діяльності».

Удосконалення вже запроваджених державою принципів
та процедур ліцензування, з
метою чіткого їх окреслення,
усунення правових колізій та
унеможливлення порушення
прав суб’єктів господарювання. Скорочення фінансових
витрат для здобувачів ліцензії
та ліцензіатів.
Постанова Кабінету
Міністрів України від 4
грудня 2019 року № 1085
«Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів
України» (скасовано
застарілі та неактуальні
акти у сфері ліцензування)

2020
ЗК «Аналіз інструментів
доступу до ринків»

Участь у розробці проекту Закону
України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо пом’якшення умов ведення
бізнесу у посткарантинний період»,
зареєстровано у Верховній Раді
України від 26.06.2020 № 3753

Покликаний забезпечити
автоматичне продовження
дії ліцензій, дозволів, а також
результатів надання адміністративних та інших послуг на час дії
карантину та після його продовження, дозволяє не застосовувати під час
дії карантину
та після його закінчення норму щодо
призупинення дії та анулювання
ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями у разі
несвоєчасної сплати ліцензіатами
чергового платежу за ліцензії.

2021
Розроблено та затверджено
постанову Кабінету
Міністрів України від 11
серпня 2021 року No 895
«Про реалізацію експери-ментального проекту
щодо запровадження
першої черги Єдиної
державної електронної
системи дозвільних
документів»

Взято участь в розробці
та ухвалено Закон України
«Про внесення зміни до
розділу II «Прикінцеві
положення» Закону України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України, спрямованих на
запобігання виникненню і
поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» щодо
перебігу строків звернення
за отриманням адміністративних та інших послуг під
час дії карантину» від 21
вересня 2021 року№ 1755-IX

Проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про
реалізацію експериментального
проекту щодо запровадження
першої черги Єдиної державної
електронної системи дозвільних
документів»

Оцифрування найпопулярніших за запитами топ-10
ліцензій, сплату послуг за видачу ліцензій онлайн,
повний цикл адміністрування ліцензій он-лайн: надання
адміністративних послуг у сфері ліцензуван-ня (видача,
зупинення, відновлення дії ліцензії, анулювання, тощо),
подача звітів на виконання ліцензійних умов, скарг
на дії органів ліцензування, одержання інформації
про перевірки, генерування ліцензійних справ тощо.
Розроблено проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 16 листопада
2011 р. № 1174 і від 2 березня 2016 р.
№ 285»
Зменшення адміністративного навантаження на заклади
охорони здоров’я завдяки скасуванню зайвого ліцензування діяльності з використання рентгенівського
діагностичного обладнання.

2. Побудова єдиної дозвільної системи
2017

2020

ЗК «Обмеження доступу до ринків»

ЗК «Аналіз інструментів доступу до ринків»

БК «Ліцензування як інструмент
обмеження доступу до ринків»

Участь у розробці проекту Закону України
«Про внесення змін до законодавчих актів України щодо
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та
спрощення доступу на ринки», зареєстровано в Верховній
Раді України від 15 жовтня 2020 року № 4219

Методологія доцільності
застосування інструментів
державного регулювання

Встановлює прозорі та чіткі правила видачі документів
дозвільного характеру, скасовує п’ять дозволів, дві
ліцензії, а ще два види господарської діяльності переводить на заявницький принцип здійснення, зменшуючи
адміністративне навантаження на бізнес.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23
вересня 2020 року № 1143-р «Про скасування деяких актів
міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади»

Скасовано нормативно-правові акти, зокрема у сфері
ліцензування, які втратили свою актуальність.

Участь у розробці проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо пом’якшення умов ведення бізнесу у посткарантинний період», зареєстровано в Верховній Раді України від
26 червня 2020 року № 3753

Покликаний забезпечити автоматичне продовження дії
ліцензій, дозволів, а також результатів надання адміністративних та інших послуг на час дії карантину та після
його продовження, дозволяє не застосовувати під час дії
карантину та після його закінчення норму щодо призупинення дії та анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю
алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати
ліцензіатами чергового платежу за ліцензії.

2021
Розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів
України від 11 серпня 2021 року No 895 «Про реалізацію
експериментального проекту щодо запровадження
першої черги Єдиної державної електронної системи
дозвільних документів»

3. Е-підприємець
2017
БК «Ліцензування як інструмент
обмеження доступу до ринків»

2020

2021

ЗК «Аналіз інструментів доступу до ринків»

Проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про реалізацію експериментального проекту щодо
спрощення умов для започаткування та провадження
підприємницької діяльності»

Взято участь у розробці та затвердженні постанови
Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року
No 808 «Про реалізацію експериментального проекту
щодо спрощення умов для започаткування та
провадження підприємницької діяльності»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про зміни
до Положення про Єдиний державний веб-портал
електронних послуг»

Можливість надання суб’єктам звернення комплексних
послуг на державному порталі Дія.

4. «Приватний» космос
2017
ЗК «Обмеження доступу до ринків»

2019
Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності» від
02 жовтня 2019 року
№ 143-IX

2020
Постанова Кабінету Міністрів України від 26
лютого 2020 року № 197 «Про затвердження
Порядку видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволів на провадження окремих видів
космічної діяльності»

Участь у розробці проекту та підготовка АРВ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26
лютого 2020 року № 198
«Про затвердження Порядку подання
декларації про провадження господарської
діяльності у сфері космічної діяльності»

Участь у розробці проекту та підготовка АРВ.

2021
Проведення моніторингу
впровадження змін, передбачених Законом
України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
державного регулювання космічної
діяльності» від 02 жовтня 2019 року
№ 143-IX

5. Реформа рибної галузі України
2020

2019

2018
ЗК «Аналіз доступу до
спільного обмеженого
ресурсу»

Постанова Кабінету Міністрів України від
23 жовтня 2019 року № 1138 «Про реалізацію
експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного
розведення, вирощування водних
біоресурсів та їх використання у спеціальних
товарних рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів
рибогосподарської експлуатації водного
об’єкта шляхом електронних торгів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23
жовтня 2019 року № 1139 «Про реалізацію
експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу
права на укладення договорів на право
спеціального використання водних
біоресурсів у рибогосподарських водних
об’єктах (їх частинах) шляхом електронних
торгів»

ЗК «Аналіз рибної галузі України»

Удосконалення системи дистанційного контролю
рибальських суден, ініціатива насамперед захистить
добросовісних рибалок, що страждають від недобросовісної конкуренції з боку браконьєрів, які приховують
обсяг виловленої риби.
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020
року № 125 «Про затвердження Порядку справляння
плати за спеціальне використання водних біоресурсів і
розмірів плати за їх використання»

6. Реформа заповідної справи

Аналіз законодавства у сфері регулювання
природно-заповідної справи

Участь у робочій групі Міністерства
захисту довкілля та природних
ресурсів України з розроблення
проекту Кодексу ведення відповідального рибного господарства

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020
року № 93 «Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 963»

Плата за спеціальне використання водних біоресурсів —
нашого спільного блага, яким для отримання прибутку
користується бізнес — не переглядалась протягом останніх
10 років. Ініціатива забезпечила перегляд плати з
урахуванням інфляції за 10 років, та її збільшення у 3,4 рази.

2019

2021

2020
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від
06 серпня 2020 року № 15 «Про внесення змін до Інструкції про
застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного
фонду загальнодержавного значення»

Основна мета — запровадження нового порядку установлення лімітів на
використання природних ресурсів у межах території та об’єктів ПЗФ
задля унеможливлення вичерпання природних ресурсів.

Взято участь у розробці та
затвердженні наказу Міністерства
захисту довкілля та природних
ресурсів України від 14 липня 2021
року No 474 «Про затвердження
Змін до Порядку розроблення
паспорта водного об’єкта»

Розроблено проект наказу
Міністерства аграрної політики та
продовольства України «Про
затвердження форми звітності
щодо виробництва продукції
аквакультури»

7. Реформа спеціального водокористування та робіт на землях водного фонду
2020
ЗК «Аналіз спецводокористування
та робіт на землях водного фонду»

Участь у розробці проекту Закону України
«Про внесення змін до законодавчих актів
України щодо дозвільної системи у сфері
господарської діяльності та спрощення
доступу на ринки», зареєстровано в Верховній Раді України від 15 жовтня 2020 року №
4219

2021
Розроблено проект наказу Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України «Про внесення змін до наказів Міністерства екології
та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78 та
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18
грудня 2020 року № 375»

Розроблено проект наказу Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України «Про затвердження Порядку функціонування модулю
«Встановлення режимів роботи штучних водних об’єктів (у тому числі
наданих у користування на умовах оренди) в електронній формі»
Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема»

Удосконалення порядку отримання права
на спеціальне використання води.
Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
зміни до пункту 1 Порядку ведення державного водного кадастру»

Розроблено проект наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України «Про внесення змін до наказу Міністерства екології
та природних ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку видачі та анулювання дозволів на спеціальне
водокористування в електронній формі»

8. Спрощення господарської діяльності для виробників ферментованих алкогольних напоїв
(зокрема реформа малих виробників пива)
2017
ЗК «Обмеження
доступу до ринків»

2020
Проект закону про спрощення господарської діяльності з виробництва
пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових

Надати на законодавчому рівні визначення терміну «малі виробники
пива», зокрема, як такі, що виробляють до 200 000 гектолітрів пива на рік.
Встановити необмежений строк дії ліцензії на виробництво пива, вин
виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових.
Скасувати необхідність отримання окремої ліцензії на оптову торгівлю
для суб’єкта господарювання, який отримав ліцензію на виробництво
алкогольних напоїв (пива) та виробляє до 200 000 гектолітрів пива на рік.

Проект закону про встановлення знижених ставок акцизного податку на
алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива

Диференціаціяставокакцизунапивозгіднозщорічнимобсягомвиробництвавідповіднихпивоварних заводів, до пива, що варять малі пивоварні
заводи з обсягом виробництва до 200 000 гектолітрів на рік, а також
зниження ставок акцизного податку для таких виробників на 50%.

9. Реформа діджиталізації публічних послуг
2021
Взято участь в розробці та ухвалено Закон України «Про особливості
надання публічних (електронних публічних) послуг»

2021
ЗУ «Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв»

Розроблений проект Закону України «Про внесення змін до статті 215
Податкового кодексу України щодо встановлення знижених ставок
акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників
пива» зареєстровано у
Верховній Раді України за № 5118 від 19 лютого 2021 року
та ухвалено у першому читанні 20 травня 2021 року.
Розроблений проект Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про державне регулювання виробнцтва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються
в електронних сигаретах, та пального» щодо спрощення господарської діяльності з виробництва пива, вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових» зареєстровано у Верховній Раді України
за № 5119 від 19 лютого 2021 року та ухвалено у першому читанні 20
травня 2021 року.

10. Забезпечення прийняття збалансованих та ефективних державних рішень

Зелені книги 2021:

90 АРВ
(+20 АРВ за 2021 рік)

3 тренінги
(+ 1 тренінг у 2021 році)

«Аналіз ринку ферментованих
алкогольних напоїв»
ПЕРЕГЛЯНУТИ

117 М-Тестів
(+17 за 2021 рік)

27 консультацій
(+10 консультацій у 2021 році)

«У 2022 році ми продовжимо працювати над оцифруванням та оптимізацією
екологічних послуг і послуг у сфері ліцензування. Іншими пріоритетними
напрямками роботи будуть: удосконалення процесу публічних консультацій,
забезпечення ухвалення збалансованих та ефективних державних рішень
шляхом проведення аналізів регуляторного впливу та М-тестів, тренінгів та
консультацій з питань регуляторної політики. Особливий напрямок – моделювання та впровадження Регуляторного порталу»

Ганна Башняк
керівниця сектору
«Регуляторна політика»

КРОС-СЕКТОРАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ
ПОБУДОВА ЄДИНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ «ЕКОСИСТЕМА»
2018
ЗК «Аналіз доступу до
спільного обмеженого
ресурсу»

2020
Концепція державної
політики щодо створення
ЕКО Платформи управління
природними ресурсами

2021
Супроводження процесу побудови Єдиної екологічної
платформи “ЕкоСистема” за 7ма модулями: е-відходи,
е-вода, е-пестициди, е-повітря, е-надра, е-ліс, е-мисливець:
- розробка нормативно-правових актів, направлених на
запровадження функціонування ЕкоСистеми та екологічних
адміністративних послуг;
- розробка в електронному форматі концепції проєктів/підпроєктів цифрової трансформації в сфері захисту довкілля;
- підготовка технічних вимог на розробку електронних послуг
на базі ЕкоСистеми, тощо.
Взято участь в розробці та затверджено постанову
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року
№ 1065 «Про Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема»

Взято участь в розробці та затверджено постанову
Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року No 9
«Про реалізацію експериментального проекту з надання
в електронній формі висновку щодо того, чи підпадають
відходи Зеленого переліку відходів, які є об’єктом
експорту або імпорту, під дію пунктів 6-33 Положення
про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про реалізацію експериментального проєкту щодо
взяття на державний облік (зняття з обліку і коригування
відомостей про об’єкт) об’єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан
атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих
речовин, що викидаються в атмосферне повітря, в
електронній формі»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про реалізацію експериментального проекту щодо
запровадження порядку визначення величин фонових
концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному
повітрі розрахунковим методом в електронній формі»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання подання декларації про відходи»

Розроблено проект наказу Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України «Про затвердження
Порядку надання адміністративних послуг з питань
ліцензування господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами в електронній формі»

Розроблено проект наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України «Про
внесення змін до наказів Міністерства екології та
природних ресурсів України від 16 березня 2015
року № 78 та Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України від 18 грудня 2020
року № 375»

Розроблено проект наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України «Про
затвердження Порядку функціонування модулю
«Встановлення режимів роботи штучних водних
об’єктів (у тому числі наданих у користування на
умовах оренди) в електронній формі» Єдиної
екологічної платформи «ЕкоСистема»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку
ведення державного водного кадастру»

Розроблено проект наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України «Про внесення змін
до наказу Міністерства екології та природних
ресурсів України від 16 березня 2015 року № 78»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку видачі та
анулювання дозволів на спеціальне водокористування в електронній формі»

Розроблено проект наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України «Про
внесення змін до наказу Міністерства екології та
природних ресурсів України від 14 березня 2016
року № 97»

Розроблено проект наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України «Про
затвердження Порядку функціонування електронного кабінету надрокористувача»

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів
України «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615»

Розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку проведення та оплати робіт,
пов'язаних з видачею дозволів на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, обліку
підприємств, установ, організацій та
громадян - підприємців, які отримали такі
дозволи, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. № 302»

Розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про реалізацію
експериментального проекту щодо видачі
спеціального дозволу на використання
лісових ресурсів та сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів»

Розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до
Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання
в Україні»

Розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про реалізацію
експериментального проекту надання в
електронній формі дозволу на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення
державних випробувань та наукових
досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу»

Розроблено проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про реалізацію
експериментального проекту щодо видачі
посвідчення мисливця і контрольної
картки обліку добутої дичини та порушень
правил полювання «єМисливець»

РЕФОРМА НАДРОКОРИСТУВАННЯ
2017
ЗК «Обмеження доступу
до ринків»

2018
ЗК «Регулювання
доступу до нафтогазоносних надр»

ЗК «Аналіз доступу до
спільних обмежених
ресурсів»

Постанова Кабінету
Міністрів України від 07
листопада 2018 року № 939
«Питання розпорядження
геологічною інформацією»

2020
Постанова Кабінету Міністрів України
від 05 лютого 2020 року № 63 «Про
внесення змін до Тимчасового
порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування
надрами шляхом електронних торгів»

Постанова Кабінету Міністрів України
від 19 лютого 2020 року
№ 124 «Про внесення змін до Порядку
надання спеціальних дозволів на
користування надрами»

Наказ Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України від 04
вересня 2020 року№ 119 «Про
затвердження Положення про
каталог відомостей про геологічну
інформацію»

Постанова Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 року № 915 «Про
внесення змін до Методики визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу на
право користування надрами»

Проект Кодексу про надра

2021

2022

Аналіз оновленої редакції Кодексу
про надра – підготовка експертних
висновків

Організація, проведення і участь у
круглих столах з обговорення
реформування галузі

Участь в організації і проведенні
Конференції високого рівня щодо
стратегічного партнерства між ЄС та
Україною у сфері критичної сировини,
підписання Меморандуму про
стратегічне партнерство у сировинній
галузі між Україною та ЄС

Аналіз змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 30 травня 2011
року № 615 «Про затвердження
Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами»

Звіт про основні інвестиційні
бар’єри і ризики, що оцінюються
європейськими інвесторами в
українську сировинну галузь

Аналіз проекту Закону України №
4187 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
підтримки розвитку вітчизняних
галузей надрокористування»,
підготовка пропозицій

«Минулого року не вистачило для перезавантаження
галузі, підготовлені проєкти змін і досі чекають свого
часу, бізнес чекає на прозорі правила, а економіка – на
нові надходження. Тим часом з’являються непрогнозовані ідеї, що не мають нічого спільного з інвестиційним
розвитком. Наша мета – сприяти виключно прогнозованому та ефективному регулюванню і не допустити
створенню нових інвестиційних бар’єрів»

Володимир Головатенко
Член Правління BRDO

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
2019
Угода про асоціацію. Проаналізували відповідні регламенти і
директиви ЄС щодо захисту прав споживачів та Угоду

2020
Законопроект «Про захист прав споживачів»

2021
Проект Закону «Про захист прав споживачів» узгоджено із
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
Отримано правовий висновок Мін'юсту від 23.04.2021.

Концепція захисту прав споживачів до 2020

СКМУ надано оцінку відповідності проекту акта зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі
міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу (acquis
ЄС) від 25.06.2021.

Проект Закону схвалено на засіданні Кабінету Міністрів
України 22.09.21.
Проект Закону внесено до Верховної Ради
України № 6134-IX від 05.10.2021.

Законопроект 17.11.2021 розглянуто Комітетом Верховної Ради
України з питань економічного розвитку та рекомендовано
прийняти його за основу за результатами розгляду Верховною Радою України у першому читанні.
30.11.2021 законопроект включено до порядку денного сесії
Верховної Ради України.

ІНСПЕКЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

BRDO з ДРС створили
електронний інструмент для формування
комплексного плану
ЗАПУСК 1 ВЕРСІЇ
ПІЛОТНОГО МОДУЛЯ
ІНСПЕКЦІЙНОГО
ПОРТАЛУ

Січень
2017

Жовтень
2017

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ
ПРОКОНТРОЛЬ BRDO
взяли участь у
підготовці змін, що
запровадили
ризикоорієнтований
підхід, забезпечити
прозорість через
Інспекційний портал
та посилення захисту
інтересів бізнесу

BRDO спільно з
Мінекономіки розробили нові Методики для
розробки органами
контролю критеріїв
ризику та уніфікованих
форм актів, засновані
на ідентифікації
ризиків

BRDO за підтримки
TAPAS завершили
розробку повноцінної
версії Інспекційного
порталу, відкритого АРІ
та Аналітичного модуля

ПРИЙНЯТО НОВІ
МЕТОДИКИ ДЛЯ
КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ
ТА УНІФІКОВАНИХ
ФОРМ АКТІВ

ФІНАЛІЗОВАНО
ІНСПЕКЦІЙНИЙ
ПОРТАЛ ТА ЗАПУЩЕНО АНАЛІТИЧНИЙ
МОДУЛЬ

Січень
2018

Червень
2018

ЗАПУСК ПІЛОТНОГО
МОДУЛЯ ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ІНСПЕКЦІЙНОГО
ПОРТАЛУ
Запровадили
ризикоорієнтований
підхід, забезпечити
прозорість через
Інспекційний портал
та посилення захисту
інтересів бізнесу

Січень
2019

Вересень
2019

BRDO за підтримки
програми USAID КЕУ
презентували доповнення до Інспекційного
порталу - Помічник
підприємця
ЗАПУЩЕНО ПОМІЧНИК ПІДПРИЄМЦЯ НА
INSPECTIONS. GOV.UA

Березень
2020

Червень
2020

Проект нової редакції
закону про контроль
оприлюднений для
громадського обговорення
ЗАПУЩЕНО ПОДАТКОВИЙ РОЗДІЛ ПОМІЧНИКА ПІДПРИЄМЦЯ
НА INSPECTIONS.
GOV.UA

Вересень
2020

Грудень
2020

100 000 РЕЗУЛЬТАТІВ
ПЕРЕВІРОК НА
ІНСПЕКЦІЙНОМУ
ПОРТАЛІ

РОЗПОЧАТО
РОЗРОБКУ НОВОЇ
РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ
ПРО КОНТРОЛЬ

РОЗПОЧАТО
РОЗРОБКУ НОВОЇ
РЕДАКЦІЇ ЗАКОНУ
ПРО КОНТРОЛЬ

За рік існування
Пілотного модуля
Інспекційного порталу
до нього підключилися майже всі органи
державного нагляду
(контролю) та внесли
результати більш ніж
100000 перевірок

За підтримки
програми USAID КЕУ
BRDO спільно з
Мінекономіки
розпочали розробку
проекту нової редакції
Закону України про
контроль + юрдепартамент

Проект нової редакції
закону про контроль
оприлюднений для
громадського
обговорення

Проект нової редакції
закону про контроль
зареєстрований у ВРУ
під номером 5837

Липень
2021

Серпень
2021

Проект нової редакції
закону про контроль
підтриманий КМУ

ПОРТАЛ INSPECTIONS.GOV.UA - 2021

+2 500

+250 000

+3 000 000

+40 000 000

Кількість зареєстрованих користувачів у
системі за рік

Результатів планових та
позапланових перевірок за рік

Кількість користувачів
системи за рік

Переглядів сторінок
системи за рік

Грудень
2021

Розпочато
тестування
інспекційного
порталу для
запуску у тестову
експлуатацію

ПОРТАЛ INSPECTIONS.GOV.UA - 2021

+2 500

+250 000

+3 000 000

+40 000 000

Кількість зареєстрованих користувачів у
системі за рік

Результатів планових та
позапланових перевірок за рік

Кількість користувачів
системи за рік

Переглядів сторінок
системи за рік

«Інспекційна реформа рухається, і у 2021
році ми зробили все для того, щоб наступного року досягти двох значних
подій: ухвалення нової редакції закону
про контроль, що суттєво вдосконалить
інспекційну систему в Україні, та
введення Інспекційного порталу у
промислову експлуатацію»

Яна Горюнова
керівниця з інформаційних технологій

ПОМІЧНИК ПІДПРИЄМЦЯ
Інтерактивна платформа
«Помічник підприємця на inspections.gov.ua»
була презентована у липні 2020 року.
У 2021 році платформа інтегрована зі
#STARTBUSINESSCHALLENGE

182

44 МІСТА

БІЗНЕС-КЕЙСИ

+8 У 2021

Яніна Добровольська
менеджерка проектів

3 ТРЕНІНГИ
ДЛЯ ОТГ
Краматорськ,
Слов'янськ, Бровари

«У 2022 році ми плануємо збільшити кількість покрокових інструкцій на 5 нових видів діяльності; оновлювати
вже опубліковані інструкції відповідно до нових змін у
законодавстві. У напрямку локалізації плануємо
долучити до #StartBusinessChallenge ще 10 нових міст»

РЕЙДБАРОМЕТР
1. Оцифрування та спрощення ведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню
2020

2021

Указ Президента Про заходи щодо протидії рейдерству №542/2019

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії рейдерству»

Підготовлено аналіз прогалин законодавства, що використовуються
рейдерами або є причинами, завдяки яким рейдерські дії стали
можливими

БК «Дорожня карта Запобігання реєстраційного рейдерству», у якій
сформульовано стратегію із вирішення цього питання з горизонтом
планування у два роки

Аналітичне дослідження «Оцінка стану реєстраційного рейдерства в
Україні» і створений Індекс РейдБарометр, що оцінює динаміку
рейдерських атак

Тимур Михайлов
Юрист

«Явище рейдерства не може припинитися за командою
або наказом міністра. Однак ми можемо зменшити випадки рейдерства кількісно – шляхом усунення вразливостей державних реєстрів та прогалин законодавства,
підвищення ефективності роботи інституцій»

ПІДТРИМКА І ПРОСУВАННЯ ІНІЦІАТИВ BRDO

СЕКТОР КОМУНІКАЦІЙ
розробка та впровадження комунікаційної
стратегії та планів на основі досліджень
комплексний комунікаційний супровід
законодавчих ініціатив та ІТ-рішень
організація публічних консультацій,
навчань, подій будь-якого рівня
співпраця з медіа та стейкхолдерами

ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ
прогнозування динаміки основних
макроекономічних показників, аналіз їх
впливу на економічну активність суб’єктів
господарювання
розрахунок економічного ефекту для
бізнесу та держави від реалізації законодавчих ініціатив
оцінка регуляторного впливу на економічну
активність суб’єктів господарювання
оцінка економічного ефекту від державних
програм реагування на кризу COVID-19

НАПРЯМ ФАНДРЕЙЗИНГУ
пошук ресурсів на реалізацію реформ для
державних органів
оцінка проектів для донорів
структурування проектів

ЮРИДИЧНИЙ НАПРЯМ
аналіз чинного законодавства та
підготовці пропозицій щодо його
удосконалення
аналіз євроінтеграційних зобов’язань та
підготовці пропозицій щодо приведення українського законодавства у
відповідність до законодавства ЄС
розробка зелених книг
підготовка проектів НПА

Додаток
Проекти НПА (спів)авторства
експертів BRDO за 2021 рік

БУДІВНИЦТВО
Ухвалено:
2 закони:
Закон України № 1423-IX від 28.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері
земельних відносин»
Закон України № 1657-IX від 15.07.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж»

6 актів Кабінету Міністрів України:
Постанова Кабінету Міністрів України № 1427 від 23 грудня 2021 «Питання
використання приаеродромної території»
Постанова Кабінету Міністрів України № 570 від 2 червня 2021 «Про внесення
змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 і від 23
грудня 2020 р. № 1340»
Постанова Кабінету Міністрів України № 596 від 9 червня 2021 «Про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції»
Постанова Кабінету Міністрів України № 651 від 23 червня 2021 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554»
Постанова Кабінету Міністрів України № 654 від 2 червня 2021 «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися
комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади,
генеральним планом населеного пункту, детальним планом території»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 «Деякі питання
забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері
будівництва»

Участь у розробці таких НПА:
Закон України № 617-IX від 19.05.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення
законодавства у сфері містобудівної діяльності»

ЕНЕРГЕТИКА

Ухвалено:
Закон України № 1590-IX від 30.06.2021 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання
до газотранспортної або газорозподільної системи»

IT&TЕЛЕКОМ
Ухвалено:
Закон України № 466-IX від 01.01.2022 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей
у податковому законодавстві»

Участь у розробці таких НПА:
Проект Закону України № 5009 від 03.02.2021 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення приєднання до електричних мереж»

ТРАНСПОРТ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Участь у розробці:
Проекту Закону України № 1196-1 від 06.09.2019
«Про залізничний транспорт»
Змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.12.2008 № 1081
Проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в частині регулювання діяльності автостанцій»
Проекту Закону України № 4169 «Про внесення змін до Закону України «Про
автомобільний транспорт» щодо платформи електронного документообігу та
ЕТТН
Порядку функціонування системи електронного документообігу електронних
товарно-транспортних накладних, ведення та надання інформації з реєстру
електронних товарно-транспортних накладних, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України
Проекту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження
Порядку діяльності автостанцій»

Аналітичні документи сектору:
Висновок щодо правового регулювання автовокзалів (автостанцій)
Довідка за результатами аналізу нормативного регулювання та консультацій з
учасниками ринку внутрішніх пасажирських перевезень та автостанційних послуг
Висновок щодо постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2007 року №
1036 «Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду
колісних транспортних засобів»

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Ухвалено:
2 закони:
Закон України № 1586-IX від 30.06.2021 «Про внесення змін до статті 4 Закону
України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну
територію України»

1 Указ Президента України:
Указ Президента №228/2021 «Про деякі .
заходи збереження та відтворення лісів»

Закон України № 1601-IX від 01.07.2021 «Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»

2 акти Міністерств:
2 акти Кабінету Міністрів України:

Наказ Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства України
від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва»
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.11.2021 №
749 «Про затвердження Порядку ведення лісовпорядкування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1342 «Про затвердження
Порядку надання державної підтримки страхування сільськогосподарської
продукції»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1777-р «Про схвалення
Державної стратегії управління лісами до 2035 року»

РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Ухвалено:
2 закони:
Закон України № 1755-IX від 21.09.2021 «Про внесення зміни до розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо перебігу строків звернення за отриманням
адміністративних та інших послуг під час дії карантину»
Закон України № 1689-IX від 01.12.2021 «Про особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг»

2 акти Кабінету Міністрів України:
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1065 «Про Єдину
екологічну платформу “ЕкоСистема”»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 895 «Про реалізацію
експериментального проекту щодо запровадження першої черги єдиної
державної електронної системи дозвільних документів»

