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Будівництво нових сховищ і укриттів – законопроєкт  
№7398 ухвалено в цілому 


Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 7398, у розробці якого брала участь
команда BRDO. Цей документ створить умови для будівництва споруд цивільного захисту та споруд
подвійного призначення відповідно до рівня загроз, що виникли внаслідок повномасштабної агресії
РФ. Відтепер нові будівлі зі значним (СС3) і середнім (СС2) класами наслідків, у яких постійно
перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебувають понад 100 осіб, а також інші об’єкти
будівництва відповідно до переліку, визначеного КМУ, обовʼязково матимуть захисні споруди
цивільного захисту (сховища й протирадіаційне укриття) або споруди подвійного призначення.
Детальніше про новий закон читайте у нашому релізі.

Як відкрити стрільбище в умовах війни?
Перемога України у війні неможлива без ефективної економіки. Саме тому держава налаштована всіляко
сприяти підприємцям, які готові відновити роботу свого бізнесу або відкрити нову справу. Якщо ви давно
хотіли розпочати власний бізнес, а зараз налаштовані поєднати його з актуальною тематикою
самозахисту та володіння зброї – радимо розглянути варіант відкриття стрільбища. Інструкція для
майбутніх підприємців опублікована на інфосервісі #StartBusinessChallenge, який створили експерти
BRDO. Детально про етапи відкриття цього типу бізнесу – у нашому поясненні. 


Створено коаліцію RISE Ukraine для забезпечення
доброчесності, сталості та ефективності відбудови України
Під час Конференції в Лугано щодо відновлення України відбулася панельна дискусія  
«Ефективна відбудова: антикорупційні й прозорі ініціативи», присвячена ролі громадянського
суспільства у забезпеченні прозорості та підзвітності відновлення України. Тоді ж було оголошено про
створення нової коаліції українських організацій та міжнародних партнерів — RISE Ukraine, до складу якої
увійшов Офіс ефективного регулювання BRDO. Мета коаліції — просування принципів доброчесності,
сталості та ефективності у відновленні України. Які організації увійшли до складу RISE Ukraine і чим
займатиметься коаліція – читайте у нашому релізі.

В Україні запрацює е-система управління фінансової
компенсації для громадян, готових прихистити у себе ВПО
Триває війна росії проти України. Тисячі людей терміново евакуюються до більш безпечних
регіонів. Більшість із них не має місця, де перечекати складні часи. Щоб вирішити цю проблему,
Україна фінансово підтримує громадян, які готові прихистити в себе внутрішньо переміщених
осіб. Для зручності надання компенсацій за розміщення ВПО розробляється окрема державна
електронна система управління. Система функціонує з метою автоматизації (оптимізації) та
цифровізації процесів збору, верифікації, інтеграції інформаційних даних з ресурсів,
збереження інформації, обліку та формування даних необхідних для здійснення особам, що
розмістили внутрішньо переміщених осіб, компенсації витрат, пов’язаних з безоплатним
тимчасовим розміщенням внутрішньо переміщених осіб. Електронна система розробляється в
рамках проєкту Innovation Laboratory for EU, що реалізується федеральною компанією Deutsche
Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини. Над
реалізацією проєкту працюють Мінрегіон та Міністерство цифрової трансформації України за
участі BRDO. Цифровізація нового адмінсервісу відбувається, зокрема, через його інтеграцію з
сервісом «Прихисток».

Які уроки має винести Україна з війни? Спецпроект НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції робить публікації в рамках проєкту
«Ukraine Now. Візія майбутнього». Його центральною частиною є широкий громадський діалог
щодо уроків, які суспільство має винести з війни. Герой нового інтерв’ю в рамках проєкту —
Роман Кобець, експерт із розробки державної політики BRDO. «Унікальність моменту полягає
в тому, що ми переживаємо те, що в індивідуальному сенсі називають екзистенційною кризою,
коли саме наше існування поставлене під сумнів. Це момент, який змушує народ іншими
очима на себе подивитися. Процес цей не швидкий, але він дає можливість зсунути ті речі, які
довгі роки залишалися незмінними, на які ніхто навіть не звертав уваги». Про інклюзивність у
формуванні політик, корупцію та олігархів, а також про уроки війни читайте у повному
інтервʼю на нашому сайті.

«Із 24 лютого BRDO розпочав багато ініціатив, оскільки бачить
можливість тут і зараз допомогти з їхнім вирішенням», – інтервʼю з
Олексієм Дороганем
В інформаційному маратоні «Громадського радіо» поговорили про те, як функціонує
експертно-аналітичний центр BRDO, як змінився вектор нашої роботи з початку
повномасштабного вторгнення, та які довоєнні проєкти Офісу ефективного регулювання не
втрачають актуальності, незважаючи на війну. Слухайте запис ефіру за посиланням.

Як впорається Україна з наступним опалювальним сезоном?
Російський газовий шантаж досяг мети — деяке послаблення санкцій. Канада та Німеччина
пішли на поступки РФ, послабивши санкційний режим, аби врятувати опалювальний сезон у
Європі. 17 липня Канада відправила до ФРН одну з відремонтованих газових турбін, яку не
можна було вивозити та обслуговувати на заводах німецької Siemens Energy, що розташовані
на її території, через санкції. Саме неможливістю отримати турбіну Москва пояснювала
радикальне скорочення постачання газу до Німеччини. Західні можновладці, які поступилися
РФ, впевнені, що заборону на ремонт та повернення газової турбіни країна-агресор
використовувала лише як привід. З цією думкою погоджується керівник сектору «Енергетика»
BRDO Антон Зоркін у коментарі для UBR.uа.
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BRDO підтримує глобальний рух звернень до міжнародних організацій, корпорацій і окремих
компаній із закликом виключити РФ із поважних міжнародних організацій і не підтримувати
агресора, ведучи з ним бізнес. Так, у липні експерти звернулися до компанії  
Veolia Environnement S.A, яка на 141 день повномасштабної війни РФ проти України продовжує
надавати послуги країні-терористу, а також до Invest Hong Kong, державного агенства з
іноземних інвестицій Гонконгу, яке віддало у відання московського офісу контакти з Україною.

ІНФОГРАФІКА – ПОЯСНЕННЯ, ЩО РОБИТИ У РІЗНИХ СИТУАЦІЯХ



Кроссекторальна ініціатива BRDO – у співпраці з державними органами створювати
інструкції-інфографіки з поясненнями, як бізнесу і громадянам діяти у різноманітних
ситуаціях. Зокрема, були розроблені такі інструкції
:


Як підключити послугу “Національний роумінг
Альтернативні маршрути пасажирських перевезен
Алгоритм дій для всіх, хто займається перевезенням гуманітарних вантажів через кордон під час війн
Офіційні рахунки фондів відновлення у звʼязку зі збройною агресією Р
Алгоритм розмитнення гуманітарної допомоги при перетині кордон
«Європейський зелений курс» та залізниця: як зробити ринок вантажних перевезень України більш
«зеленим»

Овочеві культури в Україні: обсяг виробництва 2021
Статистика еміграції українців через війну
Індекс борщу – ціни на продукти 24.02.2022-2.06.2022
Як Росія обходить портові санкції і як можна цьому завадити?

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. ї зміст є виключною
відповідальністю BRDO і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.
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ПІДПИСАТИСЯ НА ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ BRDO

Стежте за нами в соцмережах:
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