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ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Україна проходить дуже складний період свого розвитку, у якому
підтримка європейських партнерів є життєво необхідною, – заявив на
зустрічі з послом Великої Британії у Польщі Робіном Барнетом
співголова парламентського об’єднання
«Економічний розвиток»,
президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій
Кінах.
«По суті, сьогодні український народ захищає своє право на
стратегічний цивілізаційний вибір. Угода про асоціацію з ЄС – не самоціль,
а наш стимул створювати і стверджувати на українській землі сучасні
стандарти верховенства права, захисту прав людини, рівноправної
конкуренції, свободи слова. І я впевнений, що ми переможемо, хоча зараз
ситуація в країні й дуже складна. На соціально–економічний розвиток
негативно впливає війна на сході. В той же час, єдине, що потрібно нашій
країні – щоб їй дали спокій і ми самі могли б вирішувати свої проблеми», –
заявив А.Кінах.
Народний депутат зазначив, що разом з життями сотень людей агресор
нищить українську економіку та інфраструктуру. За його словами, Донецька
і Луганська області, де живе близько 8 мільйонів громадян України, давали у
сумі 15% валового внутрішнього продукту. Біля 20% всіх валютних
надходжень йшло від експорту господарського комплексу цих областей.
Зараз економічний комплекс суттєво зруйновано, а на відновлення
інфраструктури знадобиться мінімум 8 мільярдів доларів.
Водночас Анатолій Кінах зазначив, що військові дії не можуть бути
виправданням для гальмування реформ. «Нам необхідно прискоритися. На
часі – виконання Україною своїх зобов’язань як країни, яка підписала угоду
про асоціацію з ЄС. По суті, запровадження європейських стандартів – це і є
модернізація нашої економіки. Зараз ми готуємо загальнонаціональну
програму адаптації до умов вільної торгівлі з європейським союзом.
Втративши російські ринки, ми розраховуємо знайти нові, а на час
перебудови економіки отримати підтримку своїх європейських партнерів», –
зазначив президент УСПП.
За словами А. Кінаха, співробітництво України з МВФ є принциповим
питанням. Наприкінці серпня Україна очікує на другий транш МВФ – $1, 4
млрд., продовжує фінансове співробітництво з Світовим банком, який на
першому етапі передбачає виділити Україні $500 млн. (Український союз
промисловців і підприємців (http://uspp.ua/vazhlive–zavdannya–ukraїni–
gіdna–іntegraczіya–u–єvropejskij–svіtovij–ekonomіchnij–polіtichnij–
prostіr.html). – 2014. – 22.08).
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***
Учасники Економічної ради громадських організацій, галузевих
асоціацій та організацій роботодавців, яка відбулася в УСПП 27 серпня,
закликали владу реформувати податкову системи з врахуванням
нинішніх соціально–економічних чинників та думки бізнесу.
«Потрібно розуміти реальний стан справ в українській економіці. Він
вимагає від реформаторів діяти по відношенню до бізнесу за принципом «не
нашкодь». Для підприємців доступ до кредитних ресурсів практично
неможливий, третій раз за поточний рік Нацбанк збільшив облікову ставку
до 12,5% річних, а комерційна зашкалює за 30%. Різке падіння
платоспроможності громадян України напряму впливає на об’єми
виробництва конкурентоспроможної продукції та послуг. Знос основних
фондів добігає 40–60 %, і з цим треба рахуватися», – заявив президент
Українського
союзу
промисловців
та
підприємців,
співголова
парламентського комітету «Економічний розвиток» Анатолій Кінах. За
його словами, ризик серйозного зниження капітальних вкладів, проблеми з
реінвестуванням прибутків, притоку прямих іноземних інвестицій наразі
лише загострюється. Україна втрачає серйозні ринки збуту продукції…
… голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус підкреслив, що
головна мета роботи його відомства полягає у налагодженні конструктивних
відносин з бізнесом, щоб і бізнес і держава від такої співпраці лише
вигравали. «Реформування податкової системи буде успішним, якщо будемо
готові до компромісних рішень. Нам разом з усіма структурами бізнесу,
громадськості доведеться приходити до спільного знаменника. Зміни,
закладені у нашій концепції реформування податкової системи – це лише
перший крок до реформування системи управління в Україні. Ми не просто
реформуємо податкову систему, ми хочемо покращити свої відносини з
платниками податків, ми хочемо підвищити культуру сплати податків», –
зазначив голова Фіскальної служби.
Податківці готові до критики і готові йти назустріч бізнесу, заявив
І.Білоус, навівши у приклад пропозицію зниження ставки єдиного
соціального внеску і анонсувавши так зване нульове декларування майнового
стану фізосіб, фактичну амністію капіталів. Єдине, на що сподіваються
фіскали – конструктивний діалог і обмін пропозиціями, а також системну
роботу з втілення їх у життя.
Найголовніше для бізнесу та економіки країни зараз – стимулювати
економічний розвиток, заявила під час засідання Економічної ради голова
Комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз. «Поки ж ми
бачимо фактичне збільшення податкового тиску. Можливо, у деяких місцях
це навантаження меншає, наприклад, це дрібні податки, які не мають
значного впливу на загальний об’єм зборів. Але одночасно додається в інших
– як запропонований податок на нерухомість. Мова не про тих, хто здає
приміщення в оренду – їм ці суми посильні. А от, наприклад, виробники не
витримають такого навантаження», – вважає Дроговоз. Вона закликала
фіскалів активніше запроваджувати принцип стимулювання виведення
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обігових коштів і зарплат з тіні, оскільки те, що пропонуються нині, на думку
віце–президента УСПП, матимуть мінімальний ефект.
Всі учасники Економічної ради погодилися з тим, що і ділова спільнота
і контролюючі органи мають єдину мету – ефективне реформування правил
співпраці влади і бізнесу, однак напрацювання реформ і змін мають
ґрунтуватися на врахуванні думки і аргументів всіх зацікавлених сторін.
Впродовж 3 днів, до початку вересня, експерти узагальнять всі пропозиції
ділової спільноти, озвучені під час Економічної ради, і спрямують їх на
розгляд Кабінету міністрів України, профільних міністерств та відомств
(Український союз промисловців і підприємців (http://uspp.ua/pobazhannya–
dіlovoї–spіlnoti–shhodo–reformuvannya–podatkovoї–sistemi–bude–
vraxovano.html). – 2014. – 27.08).
***
Кабінет
Міністрів
запроваджує
інститут
Торговельного
представника України, – Глава Уряду.
Уряд України ухвалить рішення про запровадження інституту
Торговельного представника України. Про це повідомив Прем’єр–міністр
України Арсеній Яценюк на засіданні Уряду 20 серпня.
«Це основний адвокат і прокурор українського бізнесу. Адвокат бізнесу
і прокурор проти тих країн і компаній, які не будуть давати можливості
українському бізнесу розвиватися і експортувати продукцію за межі
України», – підкреслив Глава Уряду.
Арсеній Яценюк зазначив, що при розробці цього рішення Уряд
зокрема вивчив досвід Сполучених Штатів Америки, «де Офіс торговельного
представника є одним із ключових елементів зовнішньоекономічної
політики»: «Тому Торговельний представник України – це ключова рушійна
сила по просуванню українських товарів у світі і захисту українського
економічного
інтересу»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247535707&cat_id=2
44276429). – 2014. – 20.08).
***
Для захисту економічних інтересів України на зовнішніх ринках
буде створено інститут торговельних представників за кордоном. Про
це на брифінгу в Будинку Уряду повідомив Торговельний представник
України Валерій Пятницький, якого рішенням Кабінету Міністрів було
призначено на цю посаду.
Валерій Пятницький наголосив, що запровадження інституту
Торговельного представника – «це бажання створити або скоординувати,
посилити систему зусиль на зовнішніх ринках, це підтримка українського
бізнесу». При цьому він зазначив, що таке рішення Уряду є відображенням
світового досвіду, вимогою часу.
«Конкуренція в світі зростає, і країни намагаються це максимально
відобразити створенням або реформуванням інститутів для того, щоб
6

координувати зусилля як держави, так і бізнесу, для просування інтересів на
зовнішні ринки, для захисту від недобросовісної конкуренції», – зазначив
Валерій Пятницький.
Він наголосив, що саме через торгівлю стимулюється і економічний
розвиток.
«Основні завдання, в першу чергу, полягають у тому, щоб
сконцентруватися на просуванні економічних торговельних інтересів
України на зовнішніх ринках», – так охарактеризував завдання нового
інституту Валерій Пятницький. Водночас він наголосив, що до цього в країні
багато робилося і вже зроблено у цьому напрямку. Однак з інститутом
Торговельного представника «створюється ціла мережа, потужна, яка
включає зусилля Уряду, бізнесу, причому в різних форматах».
«Надзвичайно важливим є представлення інтересів за кордоном. Ми
плануємо відновити або фактично створити інститут торговельних
представників за кордоном в рамках дипломатичних установ України», –
повідомив Валерій Пятницький.
За його словами, основні зусилля будуть спрямовані на найважливіші
для України ринки: ЄС, США, Китаю, Туреччини, Північної Африки,
Близького Сходу та ряд інших, для того, щоб «максимально допомогти
бізнесу тут бути представленим та захищеним».
Торговельний представник України зазначив, що наразі є потужна
правова база, зокрема Світової організації торгівлі, на основі якої ми
працюємо, та висловив впевненість, що з ратифікацією Угоди про асоціацію з
ЄС просування на зовнішні ринки буде ще більш успішним.
Ми будемо також спрямовувати зусилля на імплементацію Угоди з ЄС
в частині вільної торгівлі. Адже це фактично нова сторінка в відносинах з
Європейським Союзом. Ця Угода не створює ніяких загроз для наших
партнерів, вона відкриває нові можливості, – зазначив Валерій Пятницький…
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
247538561&cat_id=244276429). – 2014. – 21.08).
***
Український союз промисловців і підприємців вітає наміри
державної фіскальної служби знизити ставку єдиного соціального внеску
до 15% з нинішнього середнього показника 37%. «Зниження навантаження
на Фонд оплати праці – це шанс вивести бізнес з «тіні», посилити соціальну
захищеність робітників. А зважаючи на велику зношеність промислового
виробництва, це ще й допоможе збільшити інвестиції в інноваційний
розвиток та оновлення виробничих технологій», – заявив президент УСПП,
голова парламентського об’єднання «Економічний розвиток» Анатолій
Кінах.
За підрахунками податківців, зараз майже 80% бізнесу використовують
тіньові схеми виплати зарплати. «Скільки існує незалежна Україна, скільки
існує і зарплата «в конвертах». У світі середнє навантаження на фонд оплати
праці – 16%, в заможній Європі – 25–27%, а в Україні – близько 35%», –
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наводить приклад А.Кінах. На думку голови УСПП, отримати значні
результати у фіскальних реформах можна через серйозні комплексні дії,
економічні розрахунки, реальні зміни фіскальної та соціально–економічної
політики.
Як швидко вдасться вивести «з тіні» бізнес, складно сказати, – каже
депутат. «Все залежатиме від того, наскільки обдумано і ґрунтовно фіскальні
служби реалізують плани реформи. Адже самого лише зниження ЄСВ зараз
замало для «відбілення» ринку. Проблема пустила глибокі корені. Потрібен
комплексний підхід. Зокрема, паралельно варто було б вирішувати
найболючіше для бізнесу питання – доступ до дешевих кредитних ресурсів.
Кредитувати реальний сектор економіки. Адже за нинішніх реалій, коли
кредити надаються під 20% і вище, в Україні заробляють тільки банки. Бізнес
повинен мати можливість платити принаймні 10 – 12% річних. Адже у
розвиненому світі аналогічний показник – 3–5%, а то і менше. І ця цифра
впливає на конкурентість бізнесу», – зазначив президент УСПП
(Український союз промисловців і підприємців (http://uspp.ua/uspp–
pіdtrimuє–namіri–fіskalnoї–sluzhbi–zniziti–єsv.html). – 2014. – 17.07).
***

Перейти на європейські стандарти автоматично не вийде.
Потрібна Національна програма.
Ділова спільнота закликає якнайшвидше сформувати Національну
програму адаптації української економіки до умов зони вільної торгівлі з ЄС.
«Це початок довгого шляху по ствердженню в Україні сучасних
європейських стандартів. Важливо, щоб після підписання Угоди Україна, в
першу чергу уряд і парламент, максимально підсилила розробку і виконання
програм з адаптації вітчизняної економіки до умов зони вільної торгівлі», –
заявив президент УСПП, голова парламентського об’єднання
«Економічний розвиток» Анатолій Кінах. За його словами, бізнесову
спільноту турбує відсутність системних дій влади щодо планування
адаптаційного періоду для вітчизняного ринку. Адже незворотня
євроінтеграція це не тільки великі можливості для експорту, а ще й
посилення конкуренції на внутрішньому ринку, який стане більш відкритим.
«Автоматично, сама по собі наша економіка не перебудується. Адже
зараз по багатьох параметрах вона навіть неконкурентноздатна. У нас
надзвичайно дорогі кредити, через це оновлювати потужності виробникам
важко, не кажучи уже про запровадження інноваційних технологій. Відтак
фізична й моральна зношеність основних фондів у нас подекуди сягає 60%.
Звідси занадто висока енергоємність продукції та дуже мала продуктивність
праці – у три–чотири рази нижче за середньоєвропейську. В Україні
недосконалі регуляторна та податкова політика. А це відлякує інвесторів», –
вважає А.Кінах.
Негайно почати розробку Національної програми з адаптації економіки
уряд і парламент повинні також і з огляду на втрату ринків пострадянського
простору, зокрема, російських. Великими втратами для бюджету обернеться і
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військовий конфлікт на сході країни. Адже Донеччина і Луганщина вкупі
давали близько 16% ВВП. «Необхідно мінімізувати ці втрати шляхом
диверсифікації експорту, підвищення платоспроможності внутрішнього
ринку, його ділової активності», – підсумував президент УСПП (Сайт
Українського союзу промисловців і підприємців (http://uspp.ua/perejti–na–
%D1%94vropejsk%D1%96–standarti–avtomatichno–ne–vijde.–
potr%D1%96bna–nacz%D1%96onalna–programa.html). – 2014. – 09.07).
***

Кабінет Міністрів України на засіданні 2 липня прийняв пакет
антикорупційних заходів. Про це повідомив Міністр юстиції Павло
Петренко на брифінгу в Будинку Уряду.
Зокрема, Кабінет Міністр схвалив законопроект щодо затвердження
антикорупційної стратегії на наступні три роки. Цей проект буде спрямовано
на розгляд Парламенту.
За його словами, законопроект розроблявся Міністерством юстиції
спільно з громадськими організаціями. «Це системний документ, який
передбачає законодавчі ініціативи і чіткі кроки у боротьбі з корупцією, які
Парламент повинен затвердити і нести спільну політичну відповідальність з
Урядом і з інститутом Президента, коли цей закон набуде чинності», –
зазначив Павло Петренко.
Крім того, Уряд затвердив першочергові кроки боротьби з корупцією
на наступні шість місяців. «Мова йде про 10 пріоритетів, які ми плануємо
реалізувати протягом наступних півроку. Документ був розроблений з
представниками громадянського суспільства, міжнародними організаціями,
зокрема з експертами Ради Європи та організації GRECO», – зазначив Павло
Петренко.
Перший блок стосується формування ефективної антикорупційної
політики. «У рамках цього блоку ми плануємо до кінця поточного року
забезпечити прийняття антикорупційної стратегії. І Парламент повинен взяти
на себе політичну відповідальність за реалізацію антикорупційної політики в
державі», – заявив Павло Петренко.
Другий блок передбачає функціонування «доброчесної публічної
служби». Зокрема, будуть прийняті нові редакції законів про державну
службу і про службу в органах місцевого самоврядування. «Ці законопроекти
розробляються спільно з експертами Європейської комісії і міжнародної
організації SIGMA», – сказав Міністр. Він наголосив, що крім іншого, вони
передбачатимуть достойну оплату праці для службовців державного сектору.
«Бо та ситуація, яка зараз є з оплатою праці держслужбовців і з мотивацією
їхньої роботи, є неадекватною. Ненормально, коли відповідні службовці, які
надають адміністративні послуги, отримують зарплати в розмірі 1 200 –1 500
грн. Тоді виникає побутова корупція і величезний дефіцит фахових кадрів,
які готові працювати в цій сфері чесно», – підкреслив Павло Петренко. Він
наголосив, що законопроект передбачатиме як реальні вимоги до
держслужбовців, так і пропонуватиме систему мотивації, у тому числі
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матеріальну. «Також повинна піти в минуле практика мотивування і
надбавок, коли фактична надбавка до зарплати службовця залежить не від
його фахового рівня, а від лояльності керівництва», – додав Міністр юстиції.
У рамках блоку «доброчесна публічна служба» буде поданий ще
великий пакет законів щодо запобігання конфлікту інтересів і можливості
контролю за представниками публічної служби з боку громадськості. Ці
закони також розробляються з представниками GRECO і будуть подані до
Парламенту до 1 вересня поточного року.
Третій пріоритетний крок, який необхідно буде здійснити упродовж
наступних шести місяців, стосується посилення відповідальності і покарання
за корупційні діяння. Як пояснив Міністр юстиції, зокрема, буде прийнятий
закон про Антикорупційне бюро.
У рамках посилення відповідальності за корупцію передбачається
«прибрати останні шпарини», які залишилися, коли державні службовці
можуть ухилятися від відповідальності через процедуру взяття на поруки.
«Це також вимога Європейської комісії, GRECO. За їхньою філософією, за
корупцію мають бути найсуворіші покарання – вони прирівнюють
корупційні правопорушення до особливо тяжких злочинів», – підкреслив
Павло Петренко.
Судова реформа і реформа органів кримінальної юстиції – четвертий
пріоритетний блок в антикорупційній роботі. У цьому напрямку Уряд вважає
за першочергове прийняття нової редакції закону «Про судоустрій та статус
суддів», а також проведення повної переатестації судового корпусу України.
«… спільно з Адміністрацією Президента буде запропоновано законопроект
щодо проведення повної переатестації судової систем як за фаховою
ознакою, так і за ознакою майнового стану та відповідності задекларованого
майнового стану суддів та їхніх членів родини їхнім реальним статкам та
витратам», – заявив Міністр. Він вважає, що без цього закону відновлення
довіри до судової системи в Україні буде надзвичайно складним.
Крім того, до вересня буде подано нова редакція закону про міліцію,
закону про Державне бюро розслідувань, а також очікується, що Верховна
Рада завершить прийняття закону «Про прокуратуру», який відповідатиме
всім вимогам Венеціанської комісії.
П’ятий крок антикорупційних заходів стосується позбавлення
можливості користування доходами, що отримані злочинним шляхом.
Пропонується прийняти низку законів, які будуть розкривати інформацію
про кінцевих вигодонабувачів у всіх юридичних особах приватного права.
Мова йде про ті компанії, засновниками яких є офшорні компанії. «Ми
запропонуємо механізм, за яким у єдиному державному реєстрі буде
необхідно надавати інформацію про безпосередніх власників тих офшорних
компаній, які є засновниками українських юридичних осіб», – пояснив Павло
Петренко.
Також буде прийнята нова редакція закону про запобігання та
протидію легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом: «Законопроект
надасть Державній фінансовій інспекції і Держфінмоніторингу нові
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механізми контролю і повернення до бюджету коштів, отриманих
нелегальним шляхом».
Крім того, буде внесено ряд законів щодо протидії відпливу тіньового
капіталу з України…
Шостий крок подолання корупції на найближчі півроку пов'язаний зі
спрощенням умов ведення бізнесу і його детінізації. Як зазначив Міністр, у
цьому напрямку планується прийняття Парламентом закону про так званий
податковий компроміс, який дасть можливість тим підприємствам, які на 1
січня 2014 року мали певні недоплати до бюджету, провести звірку з
податковими органами і легалізувати свої фінансові показники.
Також буде прийнято рішення щодо введення інституту бізнес–
омбудсмена – органу, який буде комунікатором між бізнесом і
представниками влади в питаннях дерегуляції, спрощення умов бізнесу і
незаконних дій влади.
За ініціативами громадських організацій, підкреслив Павло Петренко,
буде прийнято ще один проект закону, який пов'язаний зі спрощенням
регуляторних процедур. Він нагадав, що за останні три місяці за ініціативою
Уряду близько 60 регуляторних процедур було скасовано. «Але за 20 років
бюрократичної машини, яка працювала в Україні, їх настільки багато на рівні
підзаконних актів, указів президента і так далі, що ми плануємо провести
повну інвентаризацію всієї нормативної бази спільно з представниками
бізнесу і громадських організацій і скасувати ті речі, які гальмують роботу
бізнесу в Україні», – заявив Міністр юстиції.
Сьомим кроком у боротьбі з корупцією Уряд визначив ефективну
систему надання адміністративних послуг. Буде внесено до Парламенту
закон про спрощення надання адмінпослуг. Законопроект зараз
розробляється Мін`юстом спільно з Мінрегіоном. Він передбачає передачу
повноважень з надання адміністративних послуг місцевим органам влади,
максимальне спрощення надання цих послуг, переведення надання таких
послуг в електронний режим.
<…>
До восьмого пункту пріоритетів Уряду в антикорупційній діяльності на
наступні шість місяців належить прозорість політичних фінансів.
<…>
Дев’ятий блок пріоритетів – законність використання бюджетних
коштів і приватизаційних процесів. Міністр юстиції нагадав, що в Україні
уже прийнятий закон про державні закупівлі. Зараз стоїть завдання впродовж
проводити моніторинг виконання цього закону державними органами влади і
державними компаніями.
<…>
Крім того, Уряд поставив завдання започаткувати процес електронних
державних закупівель.
Останнім, десятим, пріоритетним кроком є забезпечення доступу до
інформації. На розгляд Верховної Ради буде запропоновано законопроект
про публічність реєстрів.
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<…>
«Ми маємо надію, що виконавши ці десять кроків, Україна зможе
подолати найбільше зло, що гальмує реформи та наше просування до
Євросоюзу», – резюмував Павло Петренко / Департамент інформації та
комунікацій з громадськістю
секретаріату КМУ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247430063&cat_id=2
44274160). – 2014. – 02.07).
***

08 липня 2014 року набрав чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності за
заявницьким принципом» від 13.05.2014 № 1258–VII(далі – Закон № 1258–
VII).
На сьогодні, для проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою–підприємцем за її рішенням
фізична особа–підприємець або уповноважена нею особа повинна подати або
надіслати державному реєстратору лише реєстраційну картку на проведення
державної реєстрацій припинення підприємницької діяльності фізичною
особою за її рішенням (форма № 12).
Державний реєстратор, після отримання реєстраційної картки, у разі
відсутності підстав для залишення такої реєстраційної картки без розгляду,
зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дати надходження цього
документа:
внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення
державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою–підприємцем;
видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення)
заявнику повідомлення про внесення такого запису до ЄДР.
Крім того, змінено порядок припинення підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця за судовим рішенням, що не пов'язане з
банкрутством фізичної особи–підприємця. Відтепер, у разі надходження до
реєструючого органу судового рішення щодо припинення підприємницької
діяльності фізичною особою – підприємцем, державний реєстратор, не
пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого судового
рішення, особисто заповнює реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця у зв'язку з постановленням судового рішення та вносить до
Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації
припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем у
зв'язку з постановленням судового рішення та в той же день видає (надсилає
поштовим відправленням з описом вкладення) фізичній особі–підприємцю
повідомлення про внесення такого запису. Зауважимо, що вчинення
додаткових дій фізичною особою – підприємцем для припинення нею
підприємницької діяльності не передбачається. Фізична особа – підприємець
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позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного
реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичною особою–підприємцем (Головне
управління
юстиц
у
Хмельницькій
області
(http://justice–
km.gov.ua/?dep=news&w=show_news&dep_up=0&dep_cur=278&news_id=150
2). – 2014. – 08.07).

ПРАКТИКА СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

!АНОНС!
XI Международная специализированная выставка
ОРУЖИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014
24–27 сентября 2014
Место проведения: Украина, г. Киев, Международный выставочный центр,
Броварской проспект, 15, станция метро „Левобережная”
В период 25–26 сентября в рамках выставки будет проведена ІІ Международная конференция по
вопросам развития вооружения.
Выставка «Оружие и безопасность» проводится под патронатом Кабинета Министров Украины.
Главные организаторы выставки Министерство внутренних дел Украины, Министерство обороны
Украины, Служба безопасности Украины, а также Государственная пограничная служба.
За 10 лет существования выставка стала традиционным местом встречи для оружейников
Украины, благодаря такой особенности выставки, как демонстрация на одной площадке оружия и
техники для специального и гражданского применения. В рамках выставки, ведущие оружейные
компании страны ежегодного демонстрируют самый разнообразный ассортимент (в ценовом
диапазоне и по количеству всемирно известных торговых марок) охотничьего, спортивного,
исторического и холодного оружия.
В 2014 году организаторы стремятся создать на выставке демонстрационную площадку и бизнес
платформу в Украине для разработчиков, производителей, поставщиков и заказчиков вооружения,
военной техники и оборудования для вооруженных сил, правоохранительных органов и служб
безопасности. Впервые на выставке будут представлены возможности военного кораблестроения.
В рамках нового формата на выставку 2014 года будут приглашены официальные делегации
зарубежных стран, государственных иностранных заказчиков оборонной продукции, партнеров
Украины по оружейному бизнесу, а также украинские и иностранные компании, которые
разрабатывают и производят вооружение и военную технику для Сухопутных войск и Военно–
морских Сил, полицейских формирований, оборудование для охраны государственной границы,
обеспечения безопасности, а также охотничьего оружия, снаряжения и экипировки.
Контакты: тел.: (044) 201–1163, e–mail: zbroya@iec–expo.com.ua
Международный выставочный центр (http://www.iec–expo.com.ua/o–vystavke–oruzhie–i–bezopasnost–
2014.html).

Европейский Союз выделит около €2,8 млн на консультационный
проект содействия реформам в сфере гражданской безопасности
Украины.
Как сообщило представительство ЕС в Украине, Совет Евросоюза
создал консультационную миссию для содействия реформам сектора
гражданской безопасности Украины — EUAM Ukraine.

13

Созданная в рамках совместной политики ЕС в сфере безопасности и
обороны миссия будет гражданской, без властных полномочий, отмечается в
сообщении. Советники и эксперты ЕС сосредоточат свое внимание на
поддержке создания новых стратегий гражданской безопасности.
ЕС намерен до 30 ноября выделить на реализацию проекта €2,8 млн,
уточняется в сообщении. При этом указывается, что штаб–квартира миссии с
двухлетним мандатом будет расположена в Киеве.
«Украинские власти уже начали движение по очень важному пути
реформ сектора гражданской безопасности, и попросили поддержку ЕС,
который, в свою очередь, разворачивает эту миссию, чтобы помочь во
внедрении этой реформы», – сказала высокий представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Кетрин Эштон (bos.dn.ua
(http://bos.dn.ua/viewnews.php?nid=1094). – 2014. – 23.07).
***
31 липня в Департаменті Державної служби охорони при МВС
України відбулося чергове засідання Координаційної ради із взаємодії
органів внутрішніх справ з недержавними охоронними підприємствами.
У зустрічі, на якій головував заступник Міністра внутрішніх справ
України Сергій Яровий, брали участь керівництво Департаменту Державної
служби охорони, представники недержавних організацій в сфері безпеки,
представники ГУМВС України в місті Києві та Київській області.
У ході засідання заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій
Яровий висловив повну готовність МВС до розвитку співпраці з
недержавними охоронними підприємствами, особливо в теперішніх
непростих для України умовах.
Анатолій Назаренко, начальник Департаменту Державної служби
охорони при МВС України, коротко поінформував про результати і
проблемні питання діяльності у цій сфері. Він наголосив на важливості
спільної роботи державних та недержавних охоронних структур, яка має
бути спрямована передусім на державу та задля безпеки громадян.
Також Анатолій Назаренко зауважив, що наразі додаткові наряди
Державної служби охорони проводять активну профілактику вуличної
злочинності та, крім реагування на виклики по лінії «102», реагують також на
тривожні сигнали, які надходять з пультів недержавних охоронних
організацій. А за таких умов, на його думку, криміногенна ситуація в Києві
та інших регіонах України неминуче поліпшиться.
Учасники зустрічі дійшли спільної думки з приводу необхідності
удосконалення законодавчого поля діяльності охоронних структур,
встановлення довіри між Міністерством внутрішніх справ та приватним
ринком охоронних послуг, створення спільної координаційної структури та
організаційної групи, яка б моніторила та проводила аудит ліцензування
недержавних охоронних структур. Учасники зустрічі дійшли згоди, що
подібні координаційні ради слід організовувати також у регіонах.
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Заступник Міністра Сергій Яровий уважно поставився до кожної
пропозиції. За його словами, найближчим часом слід поставити чіткі задачі
щодо співробітництва державних та недержавних охоронних підприємств під
час виконання функцій з охорони та забезпечення громадського порядку.
Окрему увагу було приділено необхідності доопрацювання окремих питань
щодо можливості законодавчого врегулювання наявного нормативно–
правового забезпечення, яке стосується охоронної сфери.
На наступних засіданнях Ради планується провести обговорення
проблемних питань та напрацювати алгоритм дій із взаємодії органів
внутрішніх справ з охоронними підприємствами. У найближчих планах
також – організувати всеукраїнську нараду операторів ринку охоронних
послуг з залученням представників недержавних охоронних організацій з
кожного регіону України. Прес–служба Департаменту ДСО при МВС
України (Державна служба охорони України (http://dso.gov.ua/news/mlczya–
aktivzu–spvpraczyu–z–operatorami–rinku–oxoronnix–poslug.html). – 2014. –
31.07).
***
Нацбанк инициирует перед Верховной Радой принятия закона,
который разрешил бы банковским учреждениям иметь вооруженную
огнестрельным оружием охрану (http://www.056.ua/article/572974).
<...>
Государственная служба охраны — единственная (помимо
спецподразделений МВД) организация, которая уполномочена предоставлять
услуги охраны с использованием огнестрельного оружия. В свою очередь,
цены ГСО — самые высокие на рынке охранных услуг, отмечают в УКБС.
«На оплату услуг госслужбы приходится до 30% от общей суммы расходов
на содержание подразделений инкассации», — приводит пример директор
департамента по работе с наличными средствами UniCredit Bank
Татьяна Костюченко. Например, в 2013 г. банк «Финансы и Кредит”
потратил на инкассацию и перевозку ценностей почти 10 млн грн.
Впервые Нацбанк направил свои предложения по законодательному
урегулированию вопроса об использовании служебного оружия в банках еще
в мае 2013 г. Повторный запрос был передан в Комитет Верховной Рады по
вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности
21 мая 2014 г., уже после того как в первом чтении был принят проект закона
№0885 «Об обращении оружия невоенного назначения”. Свою поддержку
инициативе по вооружению банковских служб охраны и инкассаторов
публично выразили также ассоциации банкиров: Украинский кредитно–
банковский союз и Независимая ассоциация банков Украины. В регуляторе
рассчитывают: если их предложения учтут и примут закон, это поможет
обеспечить эффективную и недорогую систему защиты имущества банков и
их клиентов.
В этом году число нападений на банки выросло. За первые полгода
Госслужба охраны МВД зафиксировала 138 разбойных нападений на банки,
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тогда как за весь 2013 г. таких преступлений было 175, а за 2012 г. — 113,
сообщают
в
УКБС…(Сайт
Днепропетровска
www.056.ua.
(http://www.056.ua/article/572974). – 2014. – 10.07).
***

З метою підвищення ефективності боротьби зі злочинністю,
профілактики вчинення правопорушень на вулицях та в громадських
місцях Києва Головним управлінням столичної міліції організовано і
запроваджено роботу спільних мобільних груп: з числа правоохоронців та
працівників міських спеціалізованих загонів охоронних структур в
системі єдиної дислокації.
Співробітники охоронних структур, які входять до груп мобільного
реагування, в обов’язковому порядку мають дозволи на носіння та зберігання
пристроїв для відстрілу гумовими кулями, проходять спеціальну та технічну
підготовку,
володіють
прийомами
самозахисту
при
затриманні
правопорушників.
На теперішній час на території Києва вже працюють десять спільних
мобільних груп, серед яких: ТОВ «Венбест» з Дарницьким, Дніпровським,
Подільським, Святошинським та Солом’янським райуправліннями, ТОВ
«Вік–Тан» з Подільським РУ, ТОВ «Спрут» з Шевченківським РУ, ТОВ
«Берег» з Оболонським РУ та ТОВ «Комсервіс» з Деснянським та
Оболонським райуправліннями столичної міліції.
З початку 2014 року спільними патрулями здійснено майже 3200
виїздів на повідомлення, які надходили на спецлінію «102», під час яких за
вчинення злочинів затримано 31 підозрюваний, до адміністративної
відповідальності притягнуто 575 осіб.
Створення та діяльність таких спільних мобільних груп дає можливість
вирішення певних питань і має безсумнівний позитивний вплив на
покращення оперативної обстановки в місті. ВЗГ ГУМВС України в місті
Києві (Офіційний веб–сайт ГУМВС України в місті Києві
(http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/156095). – 2014. – 26.08).

БІЗНЕС ТА ВЛАДА
ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ

У прокуратурі Чернігівської області під головуванням прокурора
області Володимира Стеценка відбулася робоча нарада щодо захисту
конституційних засад підприємницької діяльності, недопущення
незаконного втручання в бізнес (http://cntime.cn.ua/chas–novini/v–
chernihivskii–oblasti–porushuiutsia–prava–pidpryiemtsiv.html).
У нараді взяли участь президент Чернігівської регіональної торгово–
промислової палати Костянтин Іванов, представники Чернігівської
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профспілки підприємців Олена Вернакова та Вадим Антошин, голова
обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Іван Якуб,
представники
численних
приватних
підприємств,
товариств,
громадських організацій.
Як зазначив прокурор області Володимир Стеценко, досягнення
успіху в сфері забезпечення конституційних засад підприємницької
діяльності є передумовою до формування в суспільстві довіри до влади,
зростання економічного потенціалу держави, та, як наслідок, покращення
добробуту громадян. Щоденна робота державних органів має бути
спрямована на
удосконалення регуляторної політики, зниження
адміністративних бар'єрів та тиску на малий та середній бізнес.
Водночас, як засвідчили прокурорські перевірки, органами державного
контролю, правоохоронними органами зазначені вимоги виконуються
неповною мірою.
Зокрема, допускаються порушення при видачі підприємцям дозвільних
документів, проведенні позапланових перевірок з «надуманих» підстав тощо.
З порушенням вимог законодавства, без відповідного рішення суду,
органи контролю зупиняють виробництва або реалізацію продукції,
виконання робіт, надання послуг. Установлено факти необґрунтованого
накладення на суб'єктів господарювання фінансових санкцій.
Зокрема, за результатами перевірки одного з повідомлень попереджено
незаконне проведення 507 перевірок суб'єктів господарювання м. Прилуки.
Під час зустрічі з питаннями, що потребують вирішення, до прокурора
області Володимира Стеценка звернулись і учасники наради. Серед
проблемних питань – незаконна торгівля на ринках міста, ряд земельних
питань та ін.
Володимир Стеценко запевнив присутніх, що кожен факт порушення
прав підприємців буде ретельно перевірений, а також поінформував, що за
результатами проведених у поточному році перевірок з питань захисту
підприємницької діяльності внесено понад 50 подань. До відповідальності
притягнуто 58 посадових осіб правоохоронних органів, органів державної
виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю / Прес–служба
прокуратури
Чернігівської
області
(Час
Чернігівський
(http://cntime.cn.ua/chas–novini/v–chernihivskii–oblasti–porushuiutsia–prava–
pidpryiemtsiv.html). – 2014. – 14.07).
***

1 июля прошла пресс–конференция «О ситуации, сложившейся в
малом и среднем бизнесе в г. Одесса после выборов 25 мая». На встрече с
журналистами
председатель
Одесской
областной
ассоциации
работодателей Юга Украины Юрий Борщенко обсуждал сносы МАФов,
незаконное взимание платы за парковку, сорванный туристический сезон в
этом году и перспективы развития туризма в Одессе (http://o1.ua/news/biznes–
v–odesse–posle.html).
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Так, многие торговые палатки демонтируются по решению горсовета.
Но, по его словам, такое решение должно приниматься только через суд. «У
многих предпринимателей имеются все необходимые документы, но когда
приходят инспекторы торговли, то их это не касается. Они говорят, что к ним
поступила команда снести».
Кроме того, на 16–й, 11–й станциях Большого Фонтана, в Лузановке и
других местах массового скопления автомобилей процветает незаконное
взимание платы за проезд, в результате миллионы гривен обходят бюджет
города.
Также он отметил, что со стороны власти у туристического бизнеса нет
поддержки. Так, например, Департамент туризма не работает над
привлечением гостей и созданием позитивного имиджа города («Глобус
Одессы» (http://o1.ua/news/biznes–v–odesse–posle.html). – 2014. – 01.07).

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПІДПРИЄМЦЯМИ
Державна інспекція України з питань праці:
За 6 місяців 2014 року в ході перевірок 13 тис. 429 суб’єктів
господарювання порушення законодавства про працю щодо оформлення
трудових відносин та ведення кадрового діловодства виявлено у 1 тис. 296
роботодавців, в тому числі у 665 фізичних осіб – підприємців.
Найбільш розповсюдженим порушенням у фізичних осіб – підприємців
є не оформлення трудових відносин з найманими працівниками (близько 90
відсотків від загальної кількості роботодавців). Всього перевірками виявлено
1 тис. 163 працівника, які виконували роботи без укладання трудових
договорів, в тому числі 847 працівників, які працювали у фізичних осіб –
підприємців.
Серед інших порушень – порушення вимог ст. 24–1 КЗпП України
щодо строків реєстрації трудового договору в центрі зайнятості при його
укладанні з приватним підприємцем, внесення записів до трудових книжок
працівників (ст. 48 КЗпП України), не ознайомлення працівника з наказом
про прийом на роботу та з умовами праці (ст. 29 КЗпП України).
Перевірками встановлено 314 випадків укладання з працівниками
договорів підряду або договорів про надання послуг, які мають ознаки
трудового договору. Найбільш розповсюджена заміна трудових відносин
цивільними у торгівлі та промисловості.
За результатами перевірок керівникам підприємств внесено 840
приписів про усунення порушень при оформленні трудових відносин з
працівниками.
До місцевих судів направлено 705 протоколів для притягнення
посадових осіб до адміністративної відповідальності за порушення
законодавства про працю згідно із ч. 1 ст. 41 КУпАП.
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31 посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності
згідно ст. 188–6 КУпАП за невиконання вимог державного інспектора праці
щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю.
Матеріали 200 перевірок передані до правоохоронних органів для
надання юридичної оцінки (Офіційний веб–сайт Державної інспекції України з
питань праці (http://dpu.gov.ua/Lists/news/DispFormTrue.aspx?ID=485). – 2014. –
23.07).

***
Інспекція державного архітектурно–будівельного контролю у місті
Києві в судовому порядку домоглася знесення самочинно збудованої будівлі
ресторану, що знаходиться у Гідропарку. Ще рік тому, у серпні 2013 року,
Інспекція державного архітектурно–будівельного контролю у місті Києві
виявила у Гідропарку самочинно збудовану будівлю, що експлуатувалась
приватним підприємством «Ескалібур» у якості ресторану. З метою запобігти
можливим загрозам життю і здоров’ю людей, що відвідують заклад,
приміщення якого не прийнято в експлуатацію, підприємству «Ескалібур»
було видано припис з вимогою заборонити використання зазначеного об'єкту
та усунути порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності
у встановленому порядку.
Однак за результатами перевірки, проведеної у жовтні 2013 року, було
встановлено, що вимоги припису Інспекції не виконані, чим знову порушено
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». За вказані
правопорушення у сфері містобудівної діяльності на приватне підприємство
«Ескалібур» було накладено штрафні санкції на загальну суму 104 377 грн.
У зв’язку із тим, що …останнім не вчинено жодних дій щодо усунення
наявних порушень, інспекція звернулась з позовною заявою до
Господарського суду міста Києва про зобов'язання підприємство «Ескалібур»
знести самочинно збудовану двоповерхову будівлю ресторану
У травні 2014 року Господарський суд міста Києва задовольнив позовні
вимоги інспекції. У липні 2014 року Київський апеляційний господарський
суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги підприємства «Ескалібур»
(Офіційний
сайт
Держархбудінспекції
(http://dabi.uss.gov.ua/news_text.php?id=1241). – 2014. – 01.08).

України

***
У Вінницькій області Інспекція держархбудконтролю оштрафувала
порушників на 68 тис. грн.
В липні 2014 р. Інспекція державного архітектурно–будівельного
контролю у Вінницькій області притягнула до відповідальності трьох
суб’єктів господарювання та оштрафувала їх на загальну суму 68,2 тис. грн.
Також інспекією скасовані три декларації про готовність об’єктів до
експлуатації.
Зокрема, за надання недостовірних даних в декларації про початок
виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації при
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проведенні капітального ремонту будівлі магазину по вул. Леніна, 60 в смт.
Чернівці Вінницької області оштрафовано фізичну особу–підприємця на 43,8
тис. грн.
У містах Вінниці та Хмільнику Інспекція держархбудконтролю
скасувала реєстрацію декларацій про готовність до експлуатації трьох
об’єктів
(Офіційний
сайт
Держархбудінспекції
України
(http://dabi.uss.gov.ua/news_text.php?id=1234). – 2014. – 29.07).
***

Фахівці ДПІ у м.Ужгороді беруть участь у роботі робочої групи з
питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
міста Ужгорода. З початку року, станом на 1 червня робочою групою було
проведено 102 перевірки суб'єктів господарювання стосовно порушень
законодавства щодо працевлаштування робітників.
Під час перевірок було виявлено більше півсотні громадян, що
працювали нелегально, не оформлюючи із роботодавцем жодних документів.
Найбільша кількість «нелегальних працівників» – 28 осіб працювали у сфері
торгівлі, у сфері обслуговування (готелі, ресторани) було виявлено 22
працівників, які також працювали неофіційно, ще 5 «тіньових» робітників у
інших галузях господарства.
Після перевірок 44 «нелегальні» працівники оформили трудові
відносини із роботодавцем згідно чинного законодавства України,
повідомили Закарпаття онлайн у Державній податковій інспекції Ужгорода
(Закарпаття
online
(http://zakarpattya.net.ua/News/125598–Naibilshe–
nelehalnykh–pratsivnykiv–z–pochatku–roku–v–Uzhhorodi–vyiavleno–u–sferi–
torhivli). – 2014. – 27.06).
***
На Рівненщині виявлено 19 випадків виплати заробітної плати «в
конвертах».
…Всього з початку року проведено 46 перевірок підприємств та
фізичних осіб – підприємців, що виплачували заробітну плату чи інші доходи
громадянам. Додатково нараховано до сплати 3,4 млн. грн. податку на
доходи
фізичних
осіб
та
297,3
тис.
грн.
ЄСВ
(7
днів
(http://7d.rv.ua/2014/06/24/на–рівненщині–виявлено–19–випадків–вип/).
–
2014. – 24.06).
***

Прокуратура
Тернопільської
області
здійснює
процесуальне
керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому СБУ в області, за ч.
3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або
транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Встановлено: місцевий
підприємець організував переробку нафтопродуктів з відходів паливно–
мастильних матеріалів в одному із сіл Гусятинського району Тернопільської
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області. Власник незаконного бізнесу використовував найману працю 4
жителів Східної України.
Оскільки виробництво палива здійснювалось шляхом випалювання
рідини з мастила, з явними ознаками забруднення навколишнього
середовища, сільський голова звернувся до правоохоронців зі скаргою на дії
підприємця. Тривають слідчі дії (Прокуратура Тернопільської області
(http://www.tern.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id
=142688). – 2014. – 14.08).

ЗАХИСТ ВЛАДОЮ ІНТЕРЕСІВ БІЗНЕСУ
Частка малого та середнього бізнесу у ВВП України зараз складає
лише 10–15% , в той час як у європейський країнах середня цифра – 50%,
відтак Україні треба терміново переймати та впроваджувати досвід
регуляторної політики ЄС, заявив віце–президент УСПП Максим
Кунченко. «Ми повинні спільно з міжнародними експертами, фахівцями
проводити аудит законодавства та здійснювати його адаптацію до умов
роботи у ЄС. Бюрократична заангажованість чиновників, небажання
ухвалювати швидкі рішення у конструктивному діалозі з бізнесом гальмують
зараз розвиток всієї економіки України, що несе в собі ризики ще більшого
поглиблення кризових явищ, створюють перепони для його розвитку»,–
заявив Кунченко.
«Ми маємо зараз зробити ставку на малий та середній бізнес. Він
мобільний, швидко пристосовується до нових обставин, а відповідно – може
стати локомотивом виведення з кризи нашої економіки, дати роботу сотням
тисяч людей. Щоб створити цим сферам максимально комфортні умови для
роботи і розвитку, ми повинні досягти максимального включення
громадських інституцій у регуляторний процес. На моє переконання, через
громадські організації, галузеві асоціації бізнесу влада має змогу найкраще
порозумітися з вітчизняними суб’єктами господарювання», – вважає віце–
президент УСПП.
На думку Максима Кунченка, основними пріоритетами регуляторної
політики має бути дотримання принципів прозорості та гласності підготовки,
публічного обговорення і ухвалення регулятивних актів, боротьба з
корупцією,
уникнення
надмірного
державного
регулювання
та
адміністративного втручання в роботу бізнесу, зменшення кількості
перевірок суб’єктів підприємництва з одночасним упорядкуванням
контролюючих функцій державних органів та ін. (Український союз
промисловців і підприємців (http://uspp.ua/chastka–malogo–ta–serednogo–
bіznesu–u–vvp–v–ukraїn.html). – 2014. – 04.08).
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***
Кабінет Міністрів визначив механізм надання дозволів на
проведення перевірок суб’єктів господарювання. Як повідомив Міністр
Кабінету Міністрів Остап Семерак, відповідну постанову Уряд прийняв
на своєму засіданні 13 серпня.
За словами Міністра, необхідність прийняття такого рішення
обумовлена статтею 31 Закону України «Про Державний бюджет України на
2014 рік», яка запроваджує обмеження щодо перевірок суб'єктів
господарювання контролюючими органами протягом серпня – грудня
поточного року.
Остап Семерак зазначив, що згідно із постановою, дозвіл на
проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності контролюючим
органам Кабінетом Міністрів буде надаватися тільки шляхом прийняття
відповідного урядового розпорядження. «Окремо зазначу, що дозвіл на
проведення перевірки не потрібен у випадку, коли такі перевірки необхідно
здійснити за рішенням суду або у випадках, передбачених Кримінальним
процесуальним кодексом України. Крім того, не поширюється заборона на
перевірки тими органами, які повинні контролювати діяльність небезпечних
для життя чи життєдіяльності людини об’єктів, наприклад, атомні станції,
хімічна промисловість тощо», – повідомив Остап Семерак.
За словами Міністра, Уряд також доручив міністерствам до 1 вересня
поточного року опрацювати питання щодо скорочення кількості
контролюючих
органів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247521528&cat_id=2
44276429). – 2014. – 13.08).
***
Робочою групою під керівництвом Віце–прем’єр–міністра –
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово–
комунального господарства Володимира Гройсмана напрацьовано
пропозиції щодо реформи державних контролюючих органів. Головне,
чого очікують від такої реформи – зниження тиску контролюючих органів на
бізнес. Для цього робоча група пропонує скоротити надлишкові функції
контролю, кількість контролюючих органів і чисельність їх працівників.
Із 77 органів з контрольними функціями пропонується скоротити до 31.
На 40% планується скорочення функцій державного нагляду чи контролю у
сфері господарської діяльності. А чисельність працівників, які здійснюють
такі функції, пропонується скоротити до 60% за рахунок зменшення кількості
функцій, оптимізації процесів та об’єднання органів.
Ці напрацювання робочої групи презентували міжнародним
організаціям, які їх ретельно вивчили та надали також своє бачення щодо тих
функцій контролю, які необхідно здійснювати в найважливіших
секторальних напрямках.
14 серпня під головуванням Володимира Гройсмана та за участю
представників міжнародних організацій відбулося обговорення питань
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оптимізації функцій та повноважень центральних органів виконавчої влади,
які забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності.
Віце–прем’єр–міністр зосередив увагу на тому, що крім скорочення
кількості державних контрольно–наглядових органів, важливо упорядкувати
їхні функції та забезпечити інституційне оновлення цих органів.
Стівен Поттер, керівник відділу міжнародного розвитку
Посольства Канади в Україні озвучив серйозну підтримку з боку
міжнародної донорської спільноти зусиллям Уряду України реформувати
систему контролюючих органів. Він також наголосив, що у цій сфері
важливо приділити увагу роботі, спрямовану на зміну ментальності тих, хто
працює в контролюючих органах.
«Необхідно від бачення державних органів як контролерів і наглядачів,
що було притаманне радянській системі, рухатися до ідеології вільної
взаємодії і співпраці, у якій держава виконує лише регуляторні функції», –
сказав Стівен Поттер.
Висловила підтримку пропозиціям робочої групи і керівник сектору
представництва Європейського Союзу в Україні Тетяна Ковтун.
У свою чергу Володимир Гройсман наголосив, що наступним кроком,
одразу після прийняття Урядом рішення щодо ліквідації чи об’єднання
окремих служб та інспекцій, важливо у швидкому часі розробити Програму,
спрямовану на забезпечення інституційної спроможності цих органів і на
створення системи оцінки їх діяльності.
«Буде наївно вважати, що від скорочення контролюючих органів, вони
стануть краще працювати. Але це перший крок», – сказав Володимир
Гройсман. Він закликав міжнародні донорські організації долучитися до
подальшої спільної роботи щодо формування системи і принципів роботи
держаних інспекцій відповідно до міжнародної практики, а також до
визначення конкретних індикаторів ефективності роботи таких інституцій.
Саме така робота і дозволить змінити ідеологію взаємодії держави і бізнесу.
Учасники обговорення погодилися, що при доопрацюванні урядового
акта, який врегулює питання оптимізації системи центральних органів
виконавчої влади, мають бути враховані принципи децентралізації
повноважень, а також має бути передбачено делегування максимальної
кількості функцій органам місцевого самоврядування…
Як повідомлялося раніше, Прем’єр–міністр України Арсеній Яценюк
доручив на 70% скоротити витрати на утримання органів центральної
виконавчої влади, які здійснюють контрольно–наглядові повноваження.
Витрати державного бюджету на утримання різноманітних інспекцій та
контролюючих органів складають понад 24 млрд. грн. на рік, у цих
структурах працюють тисячі людей, і в той же час за рахунок хабарів
щорічно виводиться в тінь, за різними оцінками, майже 100 млрд. грн.
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247526026&cat_id=2
44276429). – 2014. – 14.08).
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***
22 липня 2014 парламентарії 234 голосами прийняли Закон, яким
обмежується втручання посадових осіб у підприємницьку діяльність.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
(реєстраційний номер 0937), зокрема, передбачається наступне:
1) різним контролюючим органам заборонено проводити планові
перевірки одного суб’єкта господарювання протягом календарного року;
2) забороняється проводити перевірки суб’єктів господарювання за
анонімними та іншими необґрунтованими заявами, а також за зверненнями
юридичних осіб, які досить часто використовуються для тиску на бізнес,
усунення конкурентів;
3) забороняється вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх
фінансово–господарських, бухгалтерських та інших документів, а також
комп’ютерів, їх частин.
Окрім цього, значно зменшується перелік відносин, на які не
поширюється дія цього Закону, а саме: валютний контроль, митний контроль
на кордоні, державний експортний контроль, контроль за дотриманням
бюджетного законодавства, банківський нагляд, держконтроль за
дотриманням законодавства щодо захисту економічної конкуренції,
державний нагляд за дотриманням вимог ядерної безпеки, державний нагляд
в галузі цивільної авіації, при проведенні оперативно–розшукової діяльності,
дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя…
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного
опублікування (Офіційний веб–портал Управління споживчого ринку та
підприємництва Чернігівської міської ради (http://www.chernigiv–
biznes.com.ua/ua/8–2012–08–15–14–26–23/835–kontroliuiuchi–orhany–maiut–
pravo–planovo–pereviriaty–biznes–lyshe–raz–na–rik). – 2014. – 23.07).
***

В Запоріжжі для підприємців провели семінар–тренінг «Підтримка
малого та середнього бізнесу у виході на ринки ЄС».
…Бізнес–спільноту ознайомили з механізмом визначення ринків збуту
та шляхи пошуку партнерів, державною підтримкою експортної діяльності та
розподілом квот, інформаційно–маркетинговою підтримкою експортної
діяльності, питаннями сертифікації продукції та інших дозволів.
Для загального ознайомлення присутнім розповіли про досвід Польщі у
відкритті ринків в ЄС після підписання Угоди про асоціацію та історію
виходу на ринок ЄС. Представники Фундації «Відкритий Діалог» Віктор
Мазярчук та Крістіна Аврамченко розповіли про ЄС як торговельного
партнера.
Під час проведення семінару підприємцям були надані практичні
рекомендації …, відбулися консультаційні столи на яких всі бажаючі мали
можливість отримати відповіді на проблемні питання.
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…Представники Фундації «Відкритий Діалог» повідомили присутніх,
що у подальшому планується проведення додаткових семінар–тренінгів для
підприємців, які планують працювати та вже працюють з країнами ЄС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247533613&cat_id=2
44277212). – 2014. – 19.08).
***

Підтримка підприємництва – важливе завдання Уряду, – наголосив
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета,
вітаючи підприємців із Днем працівників торгівлі на конференції
Trade&Business Day.
Говорячи про сферу торгівлі, він виокремив маркетингову й
інноваційну складову цієї галузі як рушійну силу, що допомагає зрозуміти
психологію та потреби споживача…
Павло Шеремета також зауважив, що протягом 5 місяців роботи
головним
завданням
Мінекономрозвитку
він
вважав
зниження
адміністративних бар’єрів і дерегуляцію задля розвитку підприємництва.
«Ми 5 місяців працювали над тим, щоб захистити вашу галузь від
непотрібних ліцензій, непотрібної інспекції, непотрібної уваги інспекційних
органів, аби вам стало краще працювати», – резюмував Міністр
(Міністерство
економічного
розуитку
і
торгівлі
України
(http://www.me.gov.ua/News/Detail?title=PavloSheremetaPidtrimkaPidpriiemnit
stvaVazhliveZavdanniaUriadu). – 2014. – 25.07).
***

З середини 2015 року в Україні стартуватиме програма по
підтримці малого та середнього бізнесу, яка діятиме 3–5 років. Про це під
час семінару в Києві сказав перший радник Представництва ЄС в Україні
Хосе Роман Леон Лора.
Він сказав, що програма за згодою українського уряду передбачатиме
внесення змін в українське законодавство в сфері спрощення оподаткування.
«Я не знаю жодної комплексної економіки зі спрощеною системою
оподаткування. Але як людина, яка підтримує малий та середній бізнес, то
оподаткування можна представити в більш спрощеному вигляді», – сказав
він.
За словами Лора, програма розпочне реалізовуватись в середині 2015
року та діятиме до 2018–2020 року.
«Ще не визначено, які інститути займатимуться реалізацію цієї
програми на 2015 рік. Можливо, в її реалізації займатимуться спеціальні
органи Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Ближче до середини
2015 року вона стартуватиме в Україні. Програма підтримки малого та
середнього бізнесу буде реалізовуватись протягом 3–5 років», – уточнив він
(Срібна Земля (http://sribnazemlja.org.ua/2014062414448/news/politika/2018–
2020–14448.html). – 2014. – 24.06).
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***

За півроку 10 165 закарпатців – власники електронних ключів. Таку
кількість посилених сертифікатів відкритих електронних ключів отримали
платники податків з початку 2014 року в акредитованих Центрах сертифікації
ключів Міндоходів у Закарпатській області. З початку червня понад 580
громадян та суб’єктів господарювання краю отримали ключі, – зазначають
фахівці Головного управління Міндоходів у Закарпатській області, підводячи
оперативний підсумок роботи Центрів сертифікації.
Вже з 1 січня цього року кожен користувач отримує два окремих
сертифікати: один використовується для формування підпису (шифрування
інформації), а інший – відповідний цьому таємному ключу відкритий ключ,
який міститься в Сертифікаті відкритого ключа, що призначений для
розшифрування електронного цифрового підпису і одержання інформації,
яка буде міститися у звіті.
Фахівці відомства відмічають, що застосування підпису не
обмежується лише поданням звітності до Міндоходів. Зокрема ключ, який
безкоштовно видають пункти реєстрації, дозволяє укладати різні договори з
іншими особами в електронній формі та вести особисте листування, що
гарантує повну конфіденційність.
Також робота АЦСК має високий рівень надійності захисту інформації,
адже забезпечується сучасним програмно–технічним комплексом, у складі
якого використовуються унікальні програмно–апаратні рішення. З 1
листопада 2013 року термін дії посилених сертифікатів електронних ключів
складає два роки (Закарпатський інформаційно–діловий портал
uzhgorod.in
(http://uzhgorod.in/ua/novini/2014/iyun/za_pivroku_10_165_zakarpatciv_vlasniki_elektronni
h_klyuchiv). – 2014. – 26.06).
***

Ольга Сапрука, методист Львівського центру професійно–технічної
освіти державної служби зайнятості
З часу заснування Львівського центру професійно–технічної освіти
державної служби зайнятості курси цільового призначення «Основи
підприємницької діяльності» користуються незмінним попитом серед
безробітних. У стислі терміни майбутні бізнесмени–початківці вивчають
низку дисциплін, знання яких їм неодмінно знадобляться під час
самостійного господарювання. Кваліфіковані викладачі у доступній формі
розповідають про особливості ринкової економіки, вимоги норм трудового
законодавства, основи державного соціального страхування, сучасні методи
управління та маркетингу.
Особлива увага приділяється аспектам бізнес–планування. Адже як під
час організації, так і в процесі ведення підприємництва, виникають різні
запитання, на які доконче потрібно знайти правильні відповіді. А ще
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наставники допомагають майбутнім підприємцям проаналізувати ризики
того чи іншого виду діяльності, визначити сильні та слабкі сторони,
спрогнозувати виробничий та фінансовий розвиток, реально оцінити
конкурентне середовище та ін. Підсумовується навчання захистом бізнес–
планів (Львівський регіональний центр зайнятості Державна служба
зайнятості
(http://www.dcz.gov.ua/lviv/control/uk/publish/article?art_id=43625&cat_id=364
490). – 2014. – 22.07).

СПІВРОБІТНИЦТВО ПІДПРИЄМЦІВ ТА ВЛАДИ У
ВДОСКОНАЛЕННІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
«Чим простіше буде податкова система – тим менше буде
корупції.
Тому у запропонованому реформуванні податкового
законодавства передбачено значне скорочення, з 22 до 9, кількості
податків, що спростить адміністрування податків», – заявив Голова
Державної фіскальної служби України Ігор Білоус під час прямого ефіру
на телеканалі 112.ua.
Для вирішення цих проблем Уряд України пропонує комплексний план
змін в податковій системі.
«Однією з головних цілей податкової реформи є детінізація економіки.
Саме тому, реформування єдиного соціального внеску, оподаткування
заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб – це нагальна
необхідність, а не просто бажання щось змінити», – наголосив Ігор Білоус.
Розроблену Концепцію реформування податкової системи винесено на
обговорення громадськості та бізнесу, яке ще триває. Після цього остаточний
проект Закону буде винесено на розгляд Верховної Ради України.
Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус зазначив: «Саме в цей
тяжкий час, треба всім і, в першу чергу, народним депутатам замислитись
про долю нашої країни. Ці закони потрібні для громадян, для усього
суспільства, адже це дозволить змінити нашу державу» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247551379&cat_id=2
44277212). – 2014. – 26.08).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України» (щодо удосконалення окремих положень).
Проектом закону запропоновано: скасувати пільгове оподаткування
податком на прибуток підприємств прибутку суб'єктів готельної діяльності та
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підприємств галузі електроенергетики, які виробляють електричну енергію
виключно з відновлювальних джерел енергії;
обмежити пільгове оподаткування податком на прибуток підприємств
інститутів спільного інвестування;
скасувати оподаткування за зниженою ставкою (10%) прибутку,
отриманого від операцій з цінними паперами та деривативами;
скасувати звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання
лісоматеріалів, паливної деревини, відходів лісопереробної промисловості;
скасувати оподаткування за нульовою ставкою ПДВ послуг з
перевезення пасажирів швидкісними потягами Інтерсіті +;
продовжити до 31 грудня 2014 року включно режим звільнення від
оподаткування ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур;
віднести до алкогольних напоїв напої, які сьогодні класифікуються як
продукти дієтичного харчування і містять етиловий спирт 8,5% та більше та
встановлено для таких напоїв ставку акцизного податку на рівні горілки –
70,53 грн. за 1 літр 100% спирту, із маркуванням таких напоїв марками
акцизного податку;
запровадити оподаткування альтернативних палив;
збільшити ставки плати за користування надрами для природного газу,
який реалізується не для потреб населення;
тимчасово, до 1 січня 2015
року, запровадити новий
загальнодержавний збір – військовий збір.
Також з метою забезпечення збалансованості та фінансової
стабільності бюджетів соціальних фондів запропоновано внести зміни до
деяких законодавчих актів України щодо надання права уряду встановлювати
пропорції розподілу єдиного соціального внеску між фондами соціального
страхування та закріпити законодавчо норму щодо затвердження Кабінетом
Міністрів України бюджетів фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування. Відповідний законопроект зареєстровано за
№4309а / Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України
(Офіційний
веб–портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/96539.html). – 2014. – 31. 07).
***

На брифінгу в Українському кризовому центрі 13 серпня було
презентовано концепцію дерегуляції – реформування системи
регуляторної політики із програмою конкретних заходів для
впровадження, яка дозволить суттєво спростити ведення бізнесу та
зменшити витрати підприємців, а також значно підвищить позиції
України у рейтингу Doing Business.
За ініціативи Прем'єр–міністра України Арсенія Яценюка, Міністра
економічного розвитку і торгівлі України Павла Шеремети та заступника
Глави Адміністрації Президента Дмитра Шимків у рамках оголошених
пріорітетів розвитку економіки України, група радників Міністра
систематизувала увесь попередній досвід у дерегуляції, проаналізувала
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«точки болю» для бізнесу в ключових індустріях. На базі аналізу сформовано
та пріоритезовано дерегуляційні ініціативи за критеріями економічного
ефекту та легкості виконання.
Очікується, що загальний економічний ефект від імплементації
стратегії складе близько 300 млрд. грн. до 2020 року. Так, впровадження
лише 14 першочергових ініціатив призведе до ліквідації корупційних потоків
на 8–9 млрд. грн. на рік.
Концепція з 1000 дерегуляційних ініціатив у загальноекономічному
вимірі торкається скасування ліцензій, дозволів, регламентів, сертифікатів,
приписів, скорочення частоти перевірок, і, навіть, ліквідації цілих підрозділів
та державних регулюючих органів.
«Очікується спрощення ведення бізнесу в Україні, поліпшення
загального бізнес–клімату та умов ведення бізнесу. Зокрема, скасування 100
ліцензій; скорочення кількості дозволів і часу на їх отримання вдвічі,…
скорочення функцій контролю на 40%», – сказав керівник групи радників
Міністра економічного розвитку і торгівлі України Данило Пасько.
Був проведений детальний аналіз економічного ефекту від
впровадження стратегії у ключових галузях економіки України: харчовій,
аграрній, будівельній, електроенергетики, нафтогазовій, інформаційних
технологій. Очікуваний економічний ефект по галузям становитиме
приблизно 86 млрд. грн., скорочення корупційних потоків – близько 64 млрд.
грн. і видатків бюджету на 24 млрд. грн.
Концепція буде впроваджуватись з урахуванням найкращих
міжнародних практик та дозволить усунути надмірні регуляторні бар’єри і
побудувати сприятливий бізнес–клімат України.
Зараз є вкрай важливим широке публічне обговорення реформи та
пріоритетних дерегуляційних ініціатив. Громадська підтримка є ключовим
рушієм реформування, на який Міністерство буде покладатися в процесі
імплементації. Це сприятиме відкритості та прозорості процесу підготовки та
прийняття рішень у сфері регуляторної політики та надасть цінний зворотній
зв'язок від бізнесу та громадськості задля ефективної співпраці (Рупор
Житомира
(http://ruporzt.com.ua/ukraina/56614–uryad–pristupiv–do–
reformuvannya–sistemi–regulyatornoyi–poltiki.html). – 2014. – 13.08).
***

З метою максимального врахування думок усіх заінтересованих
учасників податкового процесу при Міністерстві економічного розвитку
і торгівлі України було утворено робочу групу, яка представляє проект
Концепції реформування податкової системи.
ПРОЕКТ
КОНЦЕПЦІЯ
реформування податкової системи
Проблеми, які потребують розв’язання
Невідповідність бюджетної та податкової політики реаліям економіки, зокрема
збільшення адміністративного тиску на платників податків, що призвело до зростання у
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2013 році рівня тіньової економіки до 34 відсотків від офіційного ВВП, та значна
соціальна спрямованість бюджету збільшила дефіцит зведеного бюджету до 4,4 відсотка
від ВВП та рівень державного та гарантованого державного боргу до 40,5 відсотка від
ВВП у 2013 році.
Податкова система України не забезпечує збалансованого з реальними
можливостями економіки податкового навантаження на суб’єктів господарювання. Її
характеризує фіскальне навантаження на платників податків на рівні 40 відсотків,
складність адміністрування та значна кількість звітних документів, що подаються до
контролюючих органів, завищені планові показники надходжень до бюджету, що
призводить до посилення фіскального тиску на платників податків та, як наслідок,
переплати

суб’єктами

господарювання

сум

податкових

платежів,

проблем

з

поверненням платникам податків з бюджету сум належних до відшкодування.
Незважаючи на підвищення позиції України у рейтингу Світового банку
«Ведення бізнесу» на 28 пунктів (112 місце серед 189 країн), позиція за показником
«Оподаткування» залишається низькою: 2012 рік – 183 місце, 2013 рік – 168 місце,
2014 рік – 164 місце, що свідчить про наявність проблем, подолання яких можливе за
умови проведення якісних реформ у сфері оподаткування.
Бюджетний та Податковий кодекси України передбачають централізовану
систему податків і зборів, яка не стимулює побудову ефективного і фінансово
незалежного місцевого самоврядування. Основні бюджетоутворюючі податки є
загальнодержавними, а їх перерозподіл через центральні органи влади не забезпечує
фінансової незалежності місцевого самоврядування.
Проблемою існуючої податкової системи є наявність окремих видів обліку
підприємства для різних користувачів даних, що призводить до тінізації економіки та
відповідно до заниження податкових надходжень та необхідності додаткових витрат на
адміністрування податків.
Реформування
невідкладної

податкової

стабілізації

системи

фінансової

викликано

ситуації,

необхідністю

підвищення

фінансової

незалежності органів місцевого самоврядування та стимулювання економічних
процесів в Україні.
Окрім того, існує важливий соціальний аспект податкової системи. Існуюча
податкова система своєю складністю та надмірним навантаженням, незбалансованістю
відносин платника податків і держави стимулює корупцію, що є надзвичайно важливим
чинником

соціального

напруження.

Іншим

соціальним

чинником

є

стримування

інвестицій та створення нових робочих місць, особливо у сфері «нової економіки», що
базується на створенні доданої вартості інтелектуальною працею.
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України задекларовано розробку нової
редакції Податкового кодексу України. Дорученням Прем’єр–міністра України Арсенія
Яценюка

від

05.04.2014

№ 20

Мінекономрозвитку

визначено

відповідальним

міністерством за розроблення концептуальних засад реформування податкової системи.
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З метою максимального врахування думок усіх заінтересованих учасників
податкового процесу, при Міністерстві було утворено і затверджено наказом від
08.05.2014, Робочу групу, зокрема за участі представників:
– громадськості (Візійний Проект “Нова Країна”; Спільнота “Реанімаційний
пакет реформ”);
– малого та середнього бізнесу (асоціація молодих лідерів та підприємців; ВО
підприємців малого та середнього бізнесу “Фортеця”;

ВГО “Союз захисту підприємців”;

Рада підприємців при КМУ);
– великого бізнесу (Європейська бізнес асоціація; Американська торговельна
палата в Україні; Український союз промисловців і підприємців);
– міжнародних

аудиторських

компаній

(Deloitte;

Ernst

&

Young;

PricewaterhouseCoopers);
– огранів

державної

влади

(Мінекономрозвитку;

Мінфін;

Мінагрополітики;

Міндоходів).
За час, що минув, Робочою групою було проведено 4 засідання на яких
обговорювались нагальні проблеми існуючої податкової системи і розглянуто близько
200 пропозицій по їх вирішенню. Для узгодження шляхів та напрямів реформування
податкової системи в рамках діяльності Робочої групи було утворено 6 підгруп, до яких
було залучено більше 100 експертів в галузі оподаткування.
Результатом спільної кропіткої праці представників бізнес–спільноти, експертів
з питань оподаткування, аудиторів, органів державної влади та інших заінтересованих
осіб є розроблений проект Концепції реформування податкової системи.

Репрезентативність робочої групи дозволила врахувати
позиції всіх ключових учасників податкового процесу
Громадськість
• Візійний Проект “Нова Країна”
•

Спільнота “Реанімаційний пакет реформ”

Великий бізнес
• Європейська бізнес асоціація
• Американська торговельна
палата в Україні
• Український союз промисловців і
підприємців

Міжнародні аудиторські компанії
•

Deloitte

•

Ernst & Young

•

PricewaterhouseCoopers

Робоча група
з реформи
податкової системи

Ограни державної влади
•

Мінекономрозвитку

•

Мінфін

•

Мінагрополітики

•

Міндоходів

Середній і малий бізнес
• Асоціація молодих лідерів та
підприємців
• ВО підприємців малого та
середнього бізнесу “Фортеця”
• ВГО “Союз захисту підприємців”
• Рада підприємців при КМУ
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Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування
ефективної податкової системи, яка забезпечить:
створення сприятливих умов для зростання економічної активності

Ø

суб’єктів господарювання та економіки в цілому, у тому числі за рахунок її детінізації;
запровадження

Ø

принципів

транспарентності

суб’єктів

податкових

правовідносин;
Ø

відновлення довіри між платниками податків та державою;

Ø

зменшення часу та матеріальних затрат на підготовку та подання

звітності і сплату податків;
простоту

Ø

для

сприйняття

платниками

податків

та

підвищення

ефективності адміністрування податків і зборів;
достатній рівень дохідної частини державного бюджету, для виконання

Ø

державою своїх функцій;
податкову децентралізацію.

Ø

Реформа ставить на меті створення податкової системи, яка
забезпечить:

1

Економічний розвиток країни

2

Достатній рівень надходжень до бюджету

3

Простоту податкової системи

4

Децентралізацію податкової системи

Реформування податкової системи проводитиметься протягом 2014 – 2015
років, виходячи із стратегічних завдань, якими є побудова конкурентоспроможної
ринкової

економіки з подальшою

положеннями

інтеграцією у європейське співтовариство згідно з

Конституції України, завданнями, передбаченими Програмою діяльності

Кабінету Міністрів України, яка затверджена 27.02.2014, проекту Основних напрямів
бюджетної політики на 2015 рік, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 16.04.2014 № 385–р.
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Етапи реформування податкової системи

Етапи

Кроки

1. Розроблення та прийняття
Кабінетом
Міністрів
проекту
Концепції

3.
Прийняття
Верховною
Радою
нової
редакції
Податкового кодексу

2. Розроблення нової редакції
Податкового кодексу

• Створення Робочої групи
• Розроблення проекту Концепції

• Створення робочих підгруп
• Розроблення нової редакції
Податкового кодексу

• Внесення проекту Кодексу на
розгляд Верховної Ради

• Погодження проекту Концепції із
заінтересованими ЦОВВ

• Погодження проекту Кодексу із
заінтересованими ЦОВВ
• Внесення проекту Кодексу на
розгляд Кабінету Міністрів

• Супроводження проекту Кодексу
під час розгляду в профільних
комітетах Верховної Ради

• Схвалення проекту Кодексу на
засіданні Урядового комітету
соціально-економічного розвитку
та з питань міжнародного
співробітництва та Кабінету
Міністрів

• Прийняття проекту Кодексу на
пленарному засіданні Верховної
Ради
• Підписання Президентом України
прийнятого Кодексу

Внесення проекту Концепції на
розгляд Кабінету Міністрів

• Схвалення проекту Концепції на
засіданні Урядового комітету
соціально-економічного розвитку
та з питань міжнародного
співробітництва
• Прийняття проекту Концепції
Кабінетом Міністрів
Поточний стан

Шляхи і способи розв’язання проблем

Ключові пропозиції реформування податкової системи

1

Спрощення податкової системи
Зменшення кількості податків
Реформа Податку на додану вартість (ПДВ)
Реформа Єдиного соціального внеску (ЄСВ)
Iнші пропозиції по спрощенню

2

Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку

3

Побудова партнерських взаємовідносин між податковими органами і платниками

4

Спрямування частини загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів

Проблеми передбачається розв’язати шляхом:
І. Спрощення податкової системи, що передбачатиме:
1) зменшення кількості податків та зборів, які справляються в Україні.
Необхідно обґрунтувати кількість податків та зборів, які справляються в Україні,
з урахуванням податкових надходжень від цих податків та витрат, які пов’язані з їх
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справлянням. Прикладом мають бути провідні країни, у яких кількість податків не
перевищує 10: Німеччина (9 податків), Китай (7 податків), Іспанія (8 податків),
Нідерланди (9 податків), Норвегія

(4 податки), Португалія (8 податків), Росія (7

податків), Франція (7 податків), Швеція (4 податки). Необхідно скасувати численні
спеціальні податки і збори, які сумарно генерують 2 % доходів державного бюджету,
але вимагають окремого адміністрування:
збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію,

крім

електроенергії,

виробленої

кваліфікованими

когенераційними

установками;
збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для
споживачів усіх форм власності;
збір за користування радіочастотним ресурсом України;
екологічний податок;
туристичний збір;
збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
збір за місця для паркування транспортних засобів.
Компенсація втрат державного бюджету досягається підвищенням акцизних
ставок (щодо збору за першу реєстрацію транспортного засобу, збору на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства), розширенням бази акцизного податку
шляхом включення до переліку підакцизних товарів електроенергії та природного газу,
які входять до гармонізованої номенклатури товарів у

країнах – членах ЄС (щодо

зборів у вигляді цільових надбавок);
2) зменшення кількості платежів на рік, витрат часу і коштів на ведення
податкового обліку і сплату податків за рахунок спрощення форм податкових
декларацій

та

запровадження

електронного

документообігу

між

платниками

і

контролюючими органами (для всіх платників податків без виключень);
3) внесення змін до системи оподаткування задля детінізації економіки:
а) зміна системи ПДВ:
·

запровадження диференційованої ставки ПДВ, що полягає у зменшенні

ставки при здійсненні розрахунків між платниками ПДВ до 7%, а при реалізації
неплатникам ПДВ до 17%;
·

установлення чітких термінів для відшкодування ПДВ;

·

відкриття окремих рахунків для розрахунків по ПДВ;

·

удосконалення автоматичного відшкодування ПДВ;
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Спрощення податкової системи

Реформування Податку на додану вартість передбачає
запровадження системи 7/17
Пропозиція

Очікуваний ефект

1. Диференційована ставка ПДВ

Зараз

•

7% - між платниками ПДВ

•

17% - при реалізації неплатникам ПДВ

20%
Видобування

Реформа

7%

20%

20%

20%

Оптова
торгівля

Виробництво

7%

+70 млрд. грн в бюджет за
рахунок ліквідації тіньових схем1

•

-2,5% споживчі ціни2

•

+12% оборотних коштів
підприємств - виробників3

Роздрiбна
торгівля

7%

17%

2. Відкриття окремих рахунків для розрахунків по ПДВ

1, 2, 3

•

•

Забезпечення прозорості
сплати ПДВ

Розрахунки Візійного Проекту "Нова Країна”

б) зміна системи збирання єдиного соціального внеску:
·

об’єднання всіх фондів соціального страхування в єдиний фонд;

·

скорочення єдиного соціального внеску з 36,77% до 18% на перехідний

період тривалістю півроку для тих платників податку, які збільшать фонд оплати праці в
два рази;
Спрощення податкової системи

Пропонується скоротити Єдиний соціальний внесок для
платників, які збільшать фонд оплати праці у 2 рази
Пропозиція

Очікуваний ефект

Діюча

36,77% ЄСВ

система

0% ЄСВ

Реформа

4)

розширення

•

Детінізація заробітної плати та
економіки в цілому

•

Збільшення дохідної бази
місцевих бюджетів від
надходжень ПДФО

18% ЄСВ

бази

оподаткування

за

податками

та

зборами,

які

справлятимуться для компенсації податкових надходжень від податків та зборів, що
будуть скасовані, у тому числі за рахунок поступового зменшення податкових пільг та
спеціальних режимів в окремих галузях, за умови одночасного введення адекватних
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компенсуючих механізмів державної підтримки для галузей, що користуються такою
підтримкою в країнах–конкурентах: ЄС, США.
Потребує перегляду перелік доходів та витрат, що не оподатковуються,
операцій, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від оподаткування;
5) надання податкових пільг виключно в межах пріоритетів державної
соціально–економічної політики.
Виходячи з європейського досвіду, доцільним уявляється збереження пільг
соціальної спрямованості, а також пільг, спрямованих на інновації, енергозбереження та
підвищення
досягненням

енергоефективності
ефективності

та

з

одночасним

підвищенням

відповідальності

за

рівня

недосягнення

контролю

за

соціального

(економічного) ефекту від користування податковими пільгами для пільговиків;
6) відповідність основним принципам оподаткування, рекомендованим
Організацією з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Зокрема,
урахування результатів діяльності Форуму ОЕСР з питань податкового адміністрування з
метою вдосконалення законодавчої бази стосовно:
·

податкового адміністрування,

·

координації зусиль в боротьбі проти ерозії податкової бази та її

перенесення до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування,
·

трансфертного ціноутворення;

·

автоматичного обміну податковою інформацією;

7) зміщення акцентів з прямих податків на непрямі:
·

перенесення податкового навантаження з праці і капіталу на споживання,

ресурсні та екологічні платежі;
·

подальший перегляд ставок плати за користування надрами тих корисних

копалин, надходження від яких є досить низькими при тому, що їх видобуток є
достатньо рентабельним.
Спрощення податкової системи

Iнші пропозиції по спрощенню податкової системи
передбачають:

Зменшення кількості
платежів—з 172 до 52 на рік,
витрат часу і коштів на
ведення податкового обліку і
сплату податків

Надання податкових пільг в
межах пріоритетів державної
соціально-економічної
політики

Розширення бази
оподаткування — перегляд
доходів і витрат, що не
оподатковуються

Підвищення ставок плати за
користування надрами
корисних копалин,
надходження від яких є
низькими, а видобуток рентабельним
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ІІ. Гармонізація

бухгалтерського

та

податкового

обліку,

що

передбачатиме:
1) ведення бухгалтерського обліку та підготовку фінансової звітності на
основі Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за виключенням
підприємств, що підпадають під визначення малого та середнього бізнесу. Визначення
критеріїв малого та середнього бізнесу та розроблення спрощеного порядку ведення
бухгалтерського обліку для таких підприємств та внесення відповідних змін також до
Закону України від

16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні»;
2) використання фінансової звітності для цілей розрахунку об’єкта
оподаткування податком на прибуток, а саме коригування фінансового прибутку
або збитку до оподаткування шляхом застосування чітко визначеного переліку
коригувань, що матимуть стимулюючий або обмежуючий характер, та сутність яких
відповідатиме стратегічним цілям державної політики;
3) посилення

контролю

з

боку

держави

за

якістю

ведення

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності через формування
фахової експертизи з МСФЗ, з повноваженнями перевірки контролю якості, та
запровадження функції фінансового моніторингу. Послідовна реалізація цієї Концепції
починаючи

з

підприємств

підвищеного

суспільного

значення,

які

визначаються

виходячи із загального обороту, загальних активів та чисельності персоналу;
4) збільшення

відповідальності

керівництва

підприємств

за

якість

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Спрощення процесу розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток
на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності та ефективний контроль держави
дозволить задовольнити потреби всіх користувачів фінансової звітності (держави,
інвесторів, акціонерів та управлінського персоналу)

та сприятимуть підвищенню

прозорості та детінізації бази оподаткування.
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку

Реформа передбачає гармонізацію бухгалтерського та
податкового обліку

1

Ведення
Веденнябухгалтерського
бухгалтерського
обліку
облікута
тапідготовка
підготовка
фінансової
фінансовоїзвітності
звітностіна
на
основі
МСФЗ
основі МСФЗ

3

Запровадження
Запровадження
фінансового
фінансовогомоніторингу
моніторингу
за
заєвропейськими
європейськими
зразками
зразками

2

Розрахунок
Розрахунокоб’єкта
об’єкта
оподаткування
оподаткуванняподатком
податком
на
прибуток
на
на прибуток наоснові
основі
фінансової
звітності
фінансової звітності

4

Впровадження
Впровадженнясучасної
сучасної
системи
системисертифікації
сертифікаціїта
та
моніторингу
зовнішніх
моніторингу зовнішніх
аудиторів
аудиторів
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Альтернативним шляхом є заміна системи оподаткування податком на прибуток,
зокрема встановлення об’єктом оподаткування лише прибутку, виплаченого в якості
дивідендів або при здійсненні інших витрат, які сплачуються за рахунок прибутку.

Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку

Альтернативою гармонізації обліку є реформування податку
на прибуток підприємств
Пропозиція: Встановлення об’єктом оподаткування лише прибутку, виплаченого в якості дивідендів.

Діюча система

Дозволить
Дозволить
збільшення
збільшення
інвестицій
інвестиційуурозвиток
розвиток
підприємств
підприємств

Реформа

ІІІ. Побудови партнерських взаємовідносин між податковими органами
і платниками, що передбачатиме:
1)

законодавчу

регламентацію

відповідальності

сторін

податкових

взаємовідносин.
У

Податковому

кодексі

необхідно

передбачити

види

відповідальності

за

неправомірні дії, які можуть бути застосовані в рамках податкового законодавства не
тільки до платників податків, але й до контролюючих органів та їх посадових осіб, а
також чіткий механізм дій платників податків у випадку, якщо їхні права порушуються.
Суттєво

змінити

процедуру

адміністративного

оскарження

доповнивши

її

елементами медіації;
2) побудову

гармонійних

відносин

з

платниками

податків

для

забезпечення добровільності сплати податків та зборів
Україні необхідно імплементувати світовий принцип роботи контролюючих
органів з платниками податків – роз’яснювальна робота з метою якісного інформування
платників податків та запобігання можливим порушенням, замість діючого на сьогодні
принципу покарання платників податків за податкові правопорушення;
3)

зменшення

тиску

на

платників

податку

через

контрольно–

перевірочні заходи
Потребує перегляду та скорочення перелік перевірок платника податків;
створення окремої служби фінансових розслідувань; забезпечення права платника
податків на вибір порядку здійснення перевірок щодо дотримання норм податкового
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законодавства:

контролюючими

органами

або

аудиторськими

компаніями,

що

відповідають установленим критеріям;
4) проведення податкової амністії з метою детінізації економіки;
5) покращення адміністрування

ПДВ зокрема щодо

розкрадання і

невідшкодування ПДВ, введення реально діючого режиму автоматичного
відшкодування.

Побудова партнерських взаємовідносин

Нова податкова система передбачає побудову партнерських
взаємовідносин між податковими органами і платниками
•

Запровадження персональної відповідальності посадової особи

•

Впровадження елементів медіації в процедуру адміністративного оскарження

•

Забезпечення права платника податків на вибір порядку здійснення перевірок: контролюючими
органами або аудиторськими компаніями

•

Роз’яснювальна робота – принцип взаємодії контролюючих органів з платниками податків

•

Скорочення переліку перевірок платника податків

•

Проведення податкової амністії

IV. Стимулювання заінтересованості органів місцевого самоврядування
в

економічному

розвитку

регіонів

через

спрямування

частини

загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів.
Способом розв’язання проблем є розроблення та ухвалення до 2016 року нової
редакції Податкового кодексу України і внесення змін до Бюджетного кодексу України.
Очікувані результати
Реалізація Концепції сприятиме:
І. Сталому економічному зростанню за рахунок збільшення інвестиційної
привабливості

економіки

України,

детінізації

економіки,

розвитку

внутрішнього

виробництва та конкурентоспроможності українських товарів і послуг на світовому
ринку шляхом

нормативно–правового забезпечення впровадження нової редакції

Податкового кодексу України з урахуванням:
Ø

зниження загального податкового навантаження на економіку;

Ø

створення ефективного процесу підготовки

податкової звітності

та

зменшення часу, необхідного для її підготовки;
Ø

спрощення системи

адміністрування

податків

і

зборів

(обов'язкових платежів);
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Ø

приведення податкової

системи

України

у

відповідність

із

стандартами ЄС.
IІ. Забезпеченню балансу інтересів загальнодержавного управління і
місцевого самоврядування на основі фінансової самостійності кожного з них.
Обсяг фінансових, матеріально–технічних, трудових ресурсів
Фінансування

заходів

з

реалізації

Концепції

здійснюється

з

державного

бюджету.

Обсяг фінансування, склад матеріально–технічних і трудових ресурсів,
необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей
державного бюджету (Міністерство економічного розвитку і торгівлі

(http://www.me.gov.ua/News/Detail?title=RobochoiuGrupoiuPriMinekonomrozv
itkuSZaluchenniamGromadskostiPidgotovlenoProektKontseptsiiReformuvannia
PodatkovoiSistemi). – 2014. – 15.07).
***

1 серпня 2014 року за участю Голови ДФС Ігоря Білоуса проведено
перше установче засідання Ради з кадрових питань Державної фіскальної
служби України, яку створено наказом ДФС України від 30.07.2014 № 21
«Про Раду з кадрових питань ДФС України». До складу Ради увійшли
представники громадськості та бізнесу.
«Рада з кадрових питань ставить собі на меті забезпечити прозору
процедуру відбору кандидатів на вищі керівні посади, а також сприяти
залученню найкращих професійних кадрів до роботи у ДФС України. Не
зникло з порядку денного, на жаль, й питання боротьби з корупцією, в тому
числі всередині податкового відомства. Та врешті–решт, імідж податківців в
очах платників податків повинен бути остаточно змінений», – зазначила
голова Ради, віце–президент Міжнародної громадської організації «Рада
незалежних бухгалтерів та аудиторів» Олена Макеєва.
На першому етапі роботи комісії передбачено провести відбір
кандидатів на посади начальників Головних управлінь в областях, місті Києві
та митниць ДФС.
«Принципово змінено підхід до відбору кандидатів на вищі керівні
посади. Фокус нашої уваги – це перспектива. Ми чекатимемо від
потенційних кандидатів на вищі керівні посади їхніх особистих поглядів
щодо перспектив розвитку ДФС України та побудови відкритого діалогу між
бізнесом і владою», – підкреслила Олена Макеєва.
У ході засідання було прийнято низку рішень та затверджено деякі
установчі документи, а саме:
– «Положення про Раду з кадрових питань Державної фіскальної
служби України»;
– «Перелік інформації про кандидатів на керівні посади в
територіальних органах ДФС, яка використовується Радою під час прийняття
рішень»;
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– «Процедуру відбору та оцінювання кандидатів».
Отримання документів від кандидатів на посади начальників Головних
управлінь та митниць ДФС передбачено здійснювати протягом десяти
календарних днів з дня оголошення про початок їх приймання.
На завершення засідання, члени Ради висловили впевненість, що за
допомогою громадськості та бізнесу вдасться забезпечити комплектування
керівних посад органів державної фіскальної служби патріотичними та
перспективними фахівцями, що забезпечать розбудову нашої держави /
Прес–служба Державної фіскальної служби (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247500639&cat_id=2
44277212). – 2014. – 04.08).
***

У Комітеті з питань податкової та митної політики відбулася
нарада щодо підготовки до другого читання проекту закону про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку
на додану вартість у разі застосування податкового компромісу.
У нараді взяли участь народні депутати, представники бізнесу та уряду.
«Щоб ідея податкового компромісу була ефективно реалізована, треба
максимально обговорити і відпрацювати її з бізнесом», – зазначив голова
Комітету Віталій Хомутиннік.
Заступник Міністра фінансів Денис Фудашкін повідомив, що, за
попередніми підрахунками, завдяки реалізації процедури податкового
компромісу державний бюджет може отримати 10 млрд. грн. до кінця року.
Водночас, представники бізнесу висловили своє занепокоєння щодо
впровадження механізму податкового компромісу. Деякі з них впевнені, що
ініціатива взагалі може не спрацювати і матиме нульовий ефект для
державного бюджету.
Під час зустрічі зазначалося, що детального обговорення потребують
декілька питань. Це, зокрема, ставка податку, яку необхідно сплатити
платнику для досягнення податкового компромісу. У законопроекті
(реєстр.№4930) пропонується сплатити 15% суми заниженого податкового
зобов’язання, що, на думку представників бізнесу, є зависокою ставкою.
«Є питання щодо строків проведення кампанії, як за строками
узгодження податкових зобов’язань (60 днів), так і загалом строк дії цього
закону (теж 60 днів з дня його опублікування). Під час наради пропонувалося
збільшити строк процедури досягнення податкового компромісу, а строк дії
закону – до кінця цього року», – підкреслив В. Хомутиннік.
Потребує детального обговорення і процедура застосування
податкового компромісу. При розгляді у першому читанні у Комітеті
наголошувалося на її складності. «Про це казали і експерти: чи можна її
спростити за етапами податкового контролю, бо передбачена зустрічна
звірка, а також можливість проведення податкової перевірки. Викликає
також дискусію запропонована у проекті норма про суцільні перевірки
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великих платників податків, які не висловили бажання подавати уточнюючі
розрахунки, тобто тих, хто не мав порушень», – пояснила перший заступник
голови Комітету Оксана Продан.
Довідково: Парламент прийняв урядовий законопроект №4930 за
основу 19 червня цього року. Документ спрямований, з однієї сторони, на
звільнення платників податків від фінансової кримінальної та
адміністративної відповідальності за умови сплати не задекларованих
платежів з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, а
з іншої – на збільшення доходної частини бюджетів (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/94838.html).
– 2014. – 25.06).

СПІВПРАЦЯ ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ
Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий
Верховною Радою Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну
нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди
про Позику на політику розвитку на здійснення економічних реформ між
Кабінетом Міністрів України та Японським агентством міжнародного
співробітництва».
Закон визначає, що позика у сумі до 10 млрд ієн надається Японським
агентством міжнародного співробітництва в якості співфінансування
системного проекту Світового банку «Перша позика на політику розвитку»
для фінансування Держбюджету та підтримки реформ Уряду України по
таких напрямах: 1) забезпечення належного врядування, прозорості та
підзвітності в державному секторі; 2) дерегуляція та зниження витрат на
ведення бізнесу; 3) реформування системи неефективних і несправедливих
енергетичних субсидій та покращення захисту малозабезпечених верств
населення.
Прийняття Закону України дозволить залучити позику на вигідних для
української сторони умовах: термін погашення – 20 років; пільговий період –
6 років; процентна ставка – 0,95%; період виплати складатиме 3 роки після
дати набрання чинності Кредитної угоди
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.prezident.gov.ua/news/30990.html). – 2014. – 14.08).
***
12 серпня 2014 року відбулася прес–конференція Міністра екології
та природних ресурсів України Андрія Мохника на тему «Роль
Мінприроди у підготовці до затвердження Національної програми
імплементації Угоди про асоціацію».
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Розповідаючи журналістам про важливість цієї Угоди, Міністр
наголосив: «Нещодавнє підписання економічної частини Угоди про
асоціацію відкриває для України нові горизонти та можливості, разом з тим,
адаптація європейського законодавства є значним викликом як для
законотворців, так і для економіки в цілому».
Він підкреслив важливість залучення до законотворчості широкого
загалу: «Розробка та прийняття нового законодавства у сфері довкілля
потребує особливої уваги. Більш того, підготовка екологічного законодавства
повинна проходити за участі представників бізнесу та інститутів
громадянського суспільства, що дозволить максимально врахувати українські
реалії».
Міністр навів кілька прикладів того, що потрібно буде зробити Україні
в плані охорони довкілля: «У галузі
законодавства щодо якості
атмосферного повітря українська сторона взяла на себе зобов’язання
протягом 3 років (з моменту набрання чинності Угоди) прийняти національне
законодавство про якість атмосферного повітря; провести оцінку
національного споживання палива, встановити систему моніторингу якості
палива та заборонити продаж етилованого бензину; зменшити вміст сірки у
деяких видах рідкого палива. Протягом 5 років – встановити систему оцінки
якості атмосферного повітря та провести заходи щодо поліпшення його
якості…».
У галузі управління відходами та ресурсами керівник Мінприроди
відзначив такі зобов’язання, що їх взяла на себе Україна: «Протягом 5 років
встановити механізм повного покриття витрат (за принципом «забруднювач
платить» та за принципом розширеної відповідальності виробника)».
Підсумовуючи виступ, Міністр наголосив: «Зважаючи на той факт, що
європейські екологічні стандарти є найвищими в світі, а політику охорони
навколишнього природного середовища потрібно інтегрувати в майже всі
сфери економіки, виконання положень Угоди представляє собою тривалий
трансформаційний
процес»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247522504&cat_id=2
44277212). – 2014. – 14.08).
***
Перевірки бізнесу до кінця року можливі лише за власної ініціативи
або з дозволу Кабміну
Відповідна норма передбачена Законом України «Про внесення змін до
Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.2014
№ 1622-VІІ, який набрав чинності з 3 серпня 2014 року.
Зокрема, Законом визначено, що перевірки юридичних осіб та фізосібпідприємців контролюючими органами (крім нещодавно створеної
Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпнягрудня 2014 року виключно з дозволу КМУ або за заявкою самого суб’єкта
(Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/3772). – 2014. – 05.08).
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***
Мін’юст запровадив пілотний проект, у рамках якого юрособи та
фізособи - підприємці, місцезнаходженням / місцем проживання яких є
Київська та Вінницька області, можуть реєструватися незалежно від їх
місцезнаходження / місця проживання в межах цих областей. Відповідне
положення затверджене наказом №1218/5 від 29.07.2014, опублікованому 1
серпня.
Доступ до інформації про результати надання адмінпослуги
забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та веб-сайт
технічного адміністратора шляхом пошуку та перегляду інформації за одним
з критеріїв пошуку:
1) для юрособи – найменування юридичної особи або ідентифікаційний
код юридичної особи;
2) для фізособи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця або реєстраційний номер облікової картки платника
податку (ідентифікаційний код).
Правда, подавати документи для проведення реєстраційних дій
підприємці мають особисто або ж через представника (поштою та
електронкою документи не приймаються) (Державна служба України з
питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
(http://www.dkrp.gov.ua/info/3773). – 2014. – 05.08).
***
Володимир Хоменко: Служба фінрозслідувань знизить напругу в
стосунках між бізнесом і державою. Про це перший заступник голови
Державної фіскальної служби Володимир Хоменко заявив під час
кущового семінару в Чернігові, участь у якому взяли представники бізнесу і
громадськості Чернігівської, Сумської та Полтавської областей.
Володимир Хоменко зазначив, що подібні зустрічі вже провів на
Львівщині, Хмельниччині та Одещині, де поспілкувався з представниками
бізнесу та громадськості з 20 областей.
«Ми провели відкритий діалог. Усі пропозиції, що надходили, ми взяли
до уваги. Усі вони будуть проаналізовані й враховані, щоб навіть на етапі
створення Служби не було розмежувань на «контролера» і «жертву», а була
повноцінна співпраця держави і бізнесу».
Загалом, розповів посадовець, за час проведення громадських
обговорень надійшло більше 200 пропозицій від громадськості. Хтось
висуває пропозиції, хтось – побоюється нового органу.
«Саме тому процес створення СФР цілком прозорий і публічний, –
запевняє Володимир Хоменко. – Бізнес має розуміти, що ми кардинально
змінюємо тип стосунків. Служба фінрозслідувань знизить напругу у
стосунках між бізнесом і державою».
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Пріоритетними напрямками роботи відомства, за словами податківця,
будуть боротьба з тіньовою економікою, відмиванням коштів, одержаних
злочинним шляхом, корупцією, а також контроль за витратами чиновників.
Створення СФР, запевнив Володимир Хоменко, не вимагає додаткових
видатків: державні кошти будуть зекономлені задяки скороченню штату і
структур–дублерів.
Ефективність роботи нової структури очевидна, вважає посадовець.
Буде визначатися певний перелік ризиків. І якщо у підприємства їх немає, то
і не буде підстав його перевіряти. Такий відбір робитиметься
комп’ютеризовано, без втручання співробітників. Це дасть можливість
усунути основну корупційну складову, адже контролюючий орган
мінімально контактуватиме з бізнесом.
«Практично припинено перевірки малого і середнього бізнесу, –
зазначив Володимир Хоменко. – Ми ставимо основне завдання – боротьба з
неконтрольованими тіньовими потоками. Це «конверти», «податкові ями»,
контрабанда, виведення коштів за кордон. Ми перекрили організоване
розкрадання».
Законопроект, що регулює роботу СФР, був прийнятий на засіданні
Кабінету Міністрів і направлений до Верховної Ради. Триває його розгляд у
парламентських
комітетах
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247535796&cat_id=2
44276429). – 2014. – 20.08).
***

З 2015 року в Україні стартує програма ЄС з підтримки малого та
середнього бізнесу – створюється Навчальний центр з підприємництва і
підприємливості. Про це заявив заступник Голови Держпідприємництва
Олег Шейко телеканалу «112 Україна», обговорюючи підтримку українських
підприємців Євросоюзом.
«На сьогодні Держпідприємництво працює з місією ЄС, яка займається
визначенням напрямків, за якими має бути імплементована допомога
Євросоюзу. Програма зачіпатиме всі сектори економіки, де працює малий та
середній бізнес, – пояснив Олег Шейко. – Звичайно, результат буде і для
великих підприємців, яких обслуговує малий та середній бізнес. МСБ буде
адаптований до вимог великого бізнесу, який вже працює з європейськими
структурами та який здебільшого відповідає європейським стандартам».
Заходи підтримки від Євросоюзу направлені на те, щоб підняти рівень
розуміння підприємництва на той рівень, який досягнуто зараз в країнах
ЄС… Українське бізнес–середовище повинно підготуватися до спілкування з
європейською бізнес–спільнотою – підприємцям потрібно ментально змінити
стереотипи у відношенні до МСБ, українці повинні навчатися
підприємливості.
Держпідприємництво заручилося підтримкою Євросоюзу у створенні в
Україні Навчального центру з підприємництва і підприємливості як для
України, так й для країн–членів «Східного партнерства». Семінари
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планується проводити як для представників малих і середніх підприємств,
так і державних службовців країн «Східного партнерства» (Державна
служба України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва (http://www.dkrp.gov.ua/info/3719.htm). – 2014. – 21.07).
***

Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної
політики проводиться опитування щодо дослідження стану конкуренції
в Україні в 2014 році, метою якого є вивчення стану конкурентного
середовища та наслідків конкурентної політики держави. Заповнюючи
анкету, суб’єкти господарювання зможуть висловити свої оцінки та судження
з цього приводу, а їх компетентна думка дозволить краще зрозуміти
ситуацію, що склалася в економіці України, та виробити практичні
рекомендації щодо вдосконалення державної політики.
Анкети розміщені на офіційному веб–порталі Антимонопольного
комітету України в рубриці «Опитування» та є анонімними. Отримані дані є
конфіденційними і будуть використані в узагальненому вигляді (Офіційний
веб–портал
Антимонопольного
комітету
України
(http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/105475). – 2014.
– 30.07).
***
Прес–служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово–комунального господарства: протягом місяця в Україні
запрацює Агентство електронного урядування.
Використання сучасних інформаційних технологій і впровадження в
Україні електронного урядування змусить владу працювати ефективно,
відкрито і зробить послуги, які державні органи надають громадянам,
прозорими і доступними. Про це повідомив Віце–прем’єр–міністр України
– Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово–
комунального господарства Володимир Гройсман під час круглого столу
«Європейська модель електронного урядування для України».
Захід відбувся в Мінрегіоні за участі урядовців та експертів з Естонії,
Польщі та Молдови, які поділилися досвідом кращих практик електронного
урядування, що впроваджуються або вже впроваджено в цих країнах…
За словами Віце–прем`єр–міністра, впровадження електронного
урядування передусім забезпечить оперативний зворотний зв'язок і
постійний діалог влади з людьми. З іншого боку, процес надання послуг
стане прозорим і відкритим, що призведе до зниження рівня корупції. Крім
того, послуги стануть доступними, у громадян з`явиться можливість їх
дистанційного отримання.
«Перше, що нам потрібно зробити, – зменшити кількість непотрібних
послуг, які «тиснуть» сьогодні на людей. Ми маємо дати людині тільки те,
чого вона дійсно потребує. Це дозволить нам по–іншому побудувати якісні
стосунки між державою і громадянином, знизити бюрократію, і
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найголовніше – змінити якість прийняття управлінських рішень», –
підкреслив Володимир Гройсман.
Під час круглого столу виконавчий директор Центру електронного
управління Молдови Стела Мокан, спираючись на досвід впровадження у
Молдові електронного урядування, наголосила на необхідності якісної
організації роботи в цьому напрямку і висловила готовність допомогти
Україні налагодити таку роботу…
Представник
Естонії,
державний
радник
зі
стратегії
інформаційно–комунікаційних технологій Сіім Сіккут повідомив, що
електронне урядування дозволяє Естонії щорічно заощаджувати до 2% ВВП.
Він зазначив, що 15–річний досвід Естонії у впровадженні електронного
урядування допоможе Україні закласти правильний фундамент у побудову
цієї системи, і особливо, у питаннях інформаційної безпеки користувачів і
формування платформи для безпечного обміну даними.
«Необхідно одразу забезпечити впровадження електронних послуг в
режимі он–лайн, які би вже працювали – в Естонії ми розпочали з реєстрації
та оподаткування підприємств, і водночас розбудовувати платформу безпеки.
Адже коли люди бачитимуть вигоди послуг електронного урядування, вони
бажатимуть більше таких послуг. Безперечно, для людей це буде більш
відкритий, прозорий уряд, і сама функціональність уряду теж поліпшиться»,
– запевнив експерт.
Представник Міністерства управління і цифризації Польщі Маріуш
Пшибишевський зазначив, що в Польщі електронні послуги доступні на
всій території країни. «Це послуги в галузі оподаткування, митниці,
статистики та в інших сферах. Але деякі проекти були не досить вдалими,
тому ми хотіли б поділитися досвідом з Україною, щоб вона не повторювала
наших помилок», – підкреслив пан Пшибишевський.
У свою чергу Володимир Гройсман зазначив, що впровадження кількох
електронних послуг, яких люди очікують найбільше, стане одним з перших
завдань новоствореного Агентства з електронного урядування.
«Агентство має дати адекватну відповідь запитам суспільства, і в
першу чергу, викликам у боротьбі з корупцією. Нам вдалося сьогодні зібрати
команду з фахівців високого ґатунку. І я думаю, що використовуючи
можливості наших міжнародних партнерів, ми зможемо об`єднати у справі
ще більше фахівців, які стануть рушійною силою цих процесів», – сказав він.
Володимир Гройсман повідомив, що агентство, яке розпочне повноцінну
роботу протягом місяця, має розробити і впровадити стратегію електронного
урядування в Україні.
Він підкреслив готовність міжнародних донорів надавати допомогу
Україні у впровадженні електронного урядування… (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247427415&cat_id=244276429). –
2014. – 01.07.
***
Общественность Днепропетровска подключилась к обсуждению
проекта решения городского совета о правилах установки и
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эксплуатации некапитальных пунктов (временных сооружений)
мелкорозничной торговой сети города. По этому поводу в горсовете
состоялось совещание с участием представителей управления торговли,
пищевой промышленности и сферы услуг, депутатов и общественности. В
частности, во время обсуждения были выдвинуты предложения, чтобы в
данном проекте решения содержалась утвержденная дислокация улиц с
точными адресами, на которых разрешено размещать малые архитектурные
формы, а также были прописаны механизмы узаконивания расположения и
работы МАФов.
По словам директора департамента потребительского рынка и
сферы услуг городского совета Елены Бочарниковой, процесс узаконивания
будет проходить с учетом дислокации того или иного МАФа.
«Предприниматель будет получать в департаменте торговли и сферы услуг
горсовета паспорт на объект со всеми необходимыми разрешительными
документами или так называемое обзорное письмо и дальше заключать с
коммунальным предприятием «Благоустройство» компенсационную сделку
на использование земельного участка под малую архитектурную форму.
Удобным для предпринимателей в этом процессе является то, что не они
самостоятельно будут согласовывать все разрешительные документы, делать
это будет коммунальное предприятие», — отметила Елена Бочарникова.
Участники обсуждения решили создать городскую экспертную
рабочую группу по размещению в городе малых архитектурных форм…
(Вестник (http://www.vestnik.dp.ua/2014/07/28/predprinimatelyam–bolshe–ne–
pridetsya–samim–soglasovyvat–ustanovku–kioskov–za–nikh–eto–budet–delat–
kp/). – 2014. – 28.07).
***
На Коломийщині обговорено нові пріоритети та ключові принципи
співпраці з роботодавцями. Коломийський міськрайонний центр
зайнятості організував та провів виїзний семінар з роботодавцями
с.Угорників.
Під час заходу обговорено нові пріоритети та ключові принципи
співпраці з роботодавцями різних форм власності їх права та обов`язки.
Окреслено ряд заходів для заохочення роботодавців, які зберігають діючі та
створюють нові робочі місця. Зокрема обговорювалося питання преференцій
для роботодавців в частині компенсації роботодавцям витрат у розмірі
єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне
страхування.
Звернуто увагу запрошених щодо осіб старше за 45 років, які одержали
право на одноразове отримання ваучера для підтримання їх
конкурентоспроможності на ринку праці шляхом перепідготовки,
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних
видів економічної діяльності. Обговорено проблему працевлаштування осіб,
що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
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Роботодавцям роз’яснено законодавство про працю та зайнятість,
поінформовано про наслідки використання праці нелегальних робітників як
для самих роботодавців, так і для працюючих, звернуто увагу на необхідність
дотримання норм чинного законодавства стосовно прав і гарантій найманих
працівників (БРІЗ (http://briz.if.ua/22644.htm). – 2014. – 08.08).
***
Керівництвом
податкової
інспекції
Рахівського
району
(Закарпатська область) проведено зустріч з представниками бізнесу. Під
час заходу розглядалось питання своєчасності та повноти сплати заробітної
плати найманим працівникам і легалізації трудових відносин між суб’єктами
господарювання і працівниками (http://news–rahiv.com/rahivski–podatkivtsi–
zaklykayut–pidpryjemtsiv–zhyty–po–novomu/).
Перший заступник начальника ДПІ у Рахівському районі Дмитро
Шишвак зазначив, що у нинішніх умовах актуальною темою сьогодення є
боротьба з виплатою заробітної плати у «конвертах», реалізація гарантій
оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості
з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни
– суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні
дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне
ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати
заробітної плати.
…З метою підвищення мотивації до легальної зайнятості, формування
активної поведінки на ринку праці з початку року фахівцями ДПІ у
Рахівському районі спільно з робочою групою з питань легалізації заробітної
плати та зайнятості населення проведено понад 50 співбесід з фізичними
особами–підприємцями на предмет виявлення працівників, з якими не
оформлені трудові договори, повідомляє ДПІ у Рахівському районі
(«інтернет–видання Новини Рахова» (http://news–rahiv.com/rahivski–
podatkivtsi–zaklykayut–pidpryjemtsiv–zhyty–po–novomu/). – 2014. – 30.07).
***

В Мелитопольском горисполкоме состоялось расширенное заседание
координационного совета по вопросам развития предпринимательства,
которое провел первый заместитель председателя облгосадминистрации
Григорий Самардак.
В работе приняли участие члены местных координационных советов по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, по вопросам
развития машиностроения и промышленности, по вопросам защиты прав
потребителей, сообщает Управление по делам прессы и информации ОГА.
Григорий Самардак отметил, что основной задачей для областной
власти является выявление и решение насущных проблем простых людей.
Начальник
управления
развития
предпринимательства,
регуляторной политики и торговли Департамента экономического
развития и торговли облгосадминистрации Наталья Гончар
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остановилась на основных разделах проекта Комплексной программы
развития малого и среднего предпринимательства в области на 2015–2016
годы.
В условиях ограничения материального сопровождения основной
акцент в проекте Программы планируется сделать на привлечение
инвестиционных проектов и грантов. Данный проект будет представлен на
рассмотрение областного совета в конце текущего года с учетом
аналогичных программ, которые на территории региона разрабатывают
самостоятельно.
Мелитопольских
бизнесменов
также
пригласили
присоединиться к работе.
Среди основных проблем представители бизнеса назвали высокие
административные барьеры, сложность взаимодействия с налоговыми
структурами… (IPnews (http://www.ipnews.in.ua/index.php/2014/06/24/основная–
проблема–запорожских–бизне/). – 2014. – 26.06).
***
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного
управління юстиції у м. Києві інформує:
13 травня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон
України № 1558–VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за заявницьким
принципом» (далі – Закон № 1558–VII), який набрав чинності 08.07.2014
року.
Законом 1558–VII внесено, зокрема зміни до Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» в
частині скасування двоетапної процедури державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням та за
судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством фізичної особи –
підприємця, а також запроваджено державну реєстрацію припинення
підприємницької діяльності таких осіб за заявницьким принципом не пізніше
наступного робочого дня з дати надходження реєстраційної картки на
проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності
фізичною особою – підприємцем або судового рішення щодо припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що не пов’язане з
банкрутством.
Оскільки, на сьогодні програмні засоби ведення Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, в зв'язку з набуттям
чинності змін до Закону, не доопрацьовані, для проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця, за власним рішенням, державному реєстратору одночасно
подається заява про припинення підприємницької діяльності фізичною
особою – підприємцем та реєстраційна картка на проведення державної
реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
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підприємців (Форма № 12) (Офіційний сайт Шевченківської районної в
місті
Києві
державної
адміністрації
(http://www.shev.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=6408&I
temid=469). – 2014. – 30.07).
***

Бізнес Кіровоградщини збагатив казну додатковими 18 мільйонами
гривень з податку на прибуток…
„Ми прагнемо довести бізнесу, що сплата податків – це індивідуальний
внесок у спільну справу – розвиток нашої держави, – підкреслив перший
заступник начальника обласного управління Міндоходів Сергій Колотуха,
– та робимо все, щоб йому було зручно й комфортно працювати та
сплачувати податки. Зазначена динаміка свідчить про те, що революційні
законодавчі ініціативи останніх років у справлянні цього податку позитивно
відзначилися на розвитку бізнесу в регіоні та дали поштовх для збільшення
надходжень”. Прес–служба ГУ Міндоходів у Кіровоградській області
(Територіальні
органи
Міндоходів
у
Кіровоградській
області
(http://kr.minrd.gov.ua/media–ark/news–ark/150505.html). – 2014. – 10.06).
***

По мнению городского головы Геннадия Труханова, первым шагом на
пути ликвидации незаконно установленных МАФов и систематизации
торговых точек в Одессе должно стать создание электронной карты города, в
которой будут отображены все данные о строительных объектах.
… подобная инновация позволит, в первую очередь, вести учёт
официальных строительных объектов, контролировать их состояние и
деятельность.
«Электронная карта находится на стадии разработки. Строительный
объект, занесённый на карту, должен иметь паспорт привязки. Последний, в
свою очередь, должен содержать план привязки строения, созданный на
геодезической основе, графические и текстовые материалы»,
– пояснил городской голова Геннадий Труханов.
Мэр призвал предпринимателей сесть за стол переговоров и общими
усилиями разработать совместный план по организации работы предприятий
малого бизнеса. Со своей стороны городской голова пообещал
предпринимателям
всестороннюю
поддержку
и
плодотворное
сотрудничество
(Odessit.ua (http://www.odessit.ua/news/odessa/31215–
gennadiy–truhanov–neobhodimo–sozdat–elektronnuyu–kartu–mafov.html).
–
2014. – 28.07).
***
По мнению депутата Одесского горсовета Дмитрия Спивака, при
ликвидации МАФов важно не остановить работу предприятий малого
бизнеса, а сохранить рабочие места.
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Как отметил Дмитрий Спивак, необходимо разработать единую схему
размещения строительных объектов, согласно которой проследить степень
появления МАФов, начиная с 2011 года. Тем самым, по мнению депутата
горсовета, можно проанализировать вопрос трудоустройства одесситов,
занятых в малом бизнесе. Дмитрий Спивак убеждён, что Одессу необходимо
освободить от большинства строительных объектов. Вместе с тем важно
обеспечить горожан рабочими местами.
«В каждом микрорайоне можно организовать ярмарки. Так, в одном
месте будет сосредоточен единый торговый ряд с разрешительной
документацией. В свою очередь, работу получат все желающие, и платежи
будут поступать в городской бюджет», – подчеркнул депутат Одесского
горсовета Дмитрий Спивак.
Городской голова
Геннадий
Труханов поддержал инициативу
Дмитрия Спивака, подчеркнув, что нужно возвращать доверие
предпринимателей к власти. Для этого необходимо, в первую очередь,
создать для людей благоприятные условия труда на законных условиях
(Odessit.ua (http://www.odessit.ua/news/odessa/31219–dmitriy–spivak–vazhno–
sohranit–rabochie–mesta–na–malyh–predpriyatiyah.html). – 2014. – 28.07).
***

На Тернопіллі – понад 4,9 тис. малих підприємств і 47,8 тис.
фізосіб–підприємців. Упродовж І півріччя 2014 року стан додержання вимог
законодавства про працю та оплату праці перевірили у 474 суб’єктів
господарської діяльності області (http://7days–ua.com/news/na–ternopilli–
ponad–4–9–tys–malyh–pidpryjemstv–i–47–8–tys–fizosib–pidpryjemtsiv/).
Зокрема, перевірками охопили 30 підприємств–боржників із виплати
заробітної плати. Виявили 1996 порушень вимог законодавства про працю.
Про це повідомив заступник начальника територіальної державної
інспекції з питань праці у Тернопільській області–начальник відділу з
питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших
нормативно–правових актів Ігор Хаварівський. Він зауважив, що одним із
основних завдань інспекції є профілактика порушень трудового
законодавства.
З метою роз’яснення законодавства про працю інспектори виступили
на 490 семінарах, нарадах і лекціях для керівників та працівників
підприємств, установ та організацій; на особистому прийомі побувало майже
2,4 тис. громадян та представників. Від початку 2014 року спеціалісти
інспекції перевірили 304 роботодавців. Причому у 33 суб’єктів
господарювання виявили 48 працівників, які працювали без належного
оформлення трудових відносин.
До
обговорення
приєднався
й
начальник
інформаційно–
комунікаційного відділу Тернопільської ОДПІ Павло Копча. Він повідомив
присутнім на нараді у службі занятості Тернопілля, що з 8 липня 2014 р.
набув чинності Закон від 13.05.2014 року за № 1258–VII «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної
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реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців за заявницьким принципом».
Павло Копча розповів про системи оподаткування приватних
підприємців і звернув увагу присутніх на те, що суб’єкти підприємницької
діяльності–фізичні особи мають право обрати спрощену або загальну
систему оподаткування.
– Із 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України, яким
спрощену систему оподаткування викладено у новій редакції. Стимулюючим
фактором для роботодавців (підприємців) є те, що за найманих працівників
не потрібно доплачувати 50% ставки єдиного податку за кожного найманого
працівника, як було у старій редакції. Також для платників єдиного податку 1
та 2 груп встановлена річна звітність, замість квартальної, як було раніше, –
сказав представник ОДПІ.
Начальник
відділу
сприяння,
розвитку
та
підтримки
підприємництва
департаменту
економічного
розвитку
облдержадміністрації Микола Сурков поінформував учасників заходу про
заходи, які вживає департамент, аби роботодавці мали певні стимули в
створенні нових робочих місць.
– Станом на 01.01.2014 р. в області здійснювали господарську
діяльність понад 4,9 тис. малих підприємств і 47,8 тис. фізичних осіб–
підприємців, – сказав представник ОДА. – Чисельність найманих працівників
на малих підприємствах на 1 січня 2014 року становила 28 тис осіб, або на 2
відсотки менше, ніж у попередньому році. Протягом 2013 року за рахунок
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в області створено майже 6,8
тис робочих місць, а на 1 липня 2014 року створено понад 2,6 тис робочих
місць, проте це 30,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року…
(«7 Днів–Україна» (http://7days–ua.com/news/na–ternopilli–ponad–4–9–tys–
malyh–pidpryjemstv–i–47–8–tys–fizosib–pidpryjemtsiv/). – 2014. – 21.07).
***

Під час кризи держава зобов’язана зробити все для покращення
умов ведення бізнесу – Ігор Шепелєв.
22 липня 2014 року, перший заступник голови Херсонськоъ обласної
державної адміністрації Ігор Шепелєв взяв участь у засіданні регіональної
ради підприємців при облдержадміністрації, яке відбулося під керівництвом
голови регіональної ради підприємців при обласній державній адміністрації
Ігоря Бжезицького.
Звертаючись до присутніх на зустрічі підприємців та членів ради, Ігор
Шепелєв наголосив на важливості відносин влади та бізнесу на
регіональному рівні, особливістю яких, за його словами, є взаємовигідне
партнерство.
<…>
… під час засідання присутні обговорили стан справ у розвитку
відносин між представниками Територіальної державної інспекції з питань
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праці у Херсонській області та представниками регіонального малого та
середнього бізнесу.
Так, стосовно цього Ігор Шепелєв зазначив, що підтримка малого та
середнього підприємництва належить до пріоритетів держави: «Держава
завжди була зацікавлена в розвитку бізнесу як основи економічного
процвітання громадян, а бізнес, в свою чергу, відчутно залежить від органів
влади та співпраці на всіх рівнях суспільства».
Також на порядок денний було винесено питання стосовно поточної
проблематики в стосунках представників Херсонського обласного відділення
Фонду соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики з
регіональним бізнесом, з приводу чого присутні на засіданні підприємці, які
мають бізнес різного направлення, висловили свої думки та привели наглядні
приклади оптимального працевлаштування та забезпечення відповідних умов
праці інвалідам…(Херсонська ОДА (http://www.oda.kherson.ua/ua/news/vo–
vremya–krizisa–gosudarstvo–obyazano–sdelat–vse–dlya–uluchsheniya–uslovijj–
vedeniya–biznesa–igor–s). – 2014. – 22.07).

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Кількість користувачів «Електронного кабінету платника
податків» склала майже 78 тис.
Протягом першого півріччя 2014 року он – лайн сервісом Державної
фіскальної служби України «Електронний кабінет платника податків»
скористалось понад 77 тис. платників. З них юридичні особи – понад 55 тис.,
фізичні – понад 22 тис. За допомогою цього сервісу у січні – червні цього
року подано майже 145 тис. документів.
Серед різноманітних можливостей сервісу найбільшою популярністю у
платників користуються розділи «Формування і подання податкової
звітності» та «Календар платника».
Варто зазначити, що «Електронний кабінет» став в нагоді насамперед
тим платникам, які приділяють максимальну увагу впровадженню сучасних
інформаційних технологій у свою діяльність. Для допомоги користувачам, на
головній сторінці «Електронного кабінету платника» розміщено інструкцію
щодо його експлуатації, а у розділі сервісу «Довідкова система» – детальна
інструкція по роботі з системою.
Крім того, скористатися послугами зазначеного сервісу можуть не
тільки власники посилених сертифікатів ключів електронного підпису,
наданих АЦСК Держфіскслужби, а й платники, які отримали ключі у АЦСК
«Мастеркей» та АЦСК «ИВК» / ПРЕС–СЛУЖБА ДЕРЖАВНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247494891&cat_id=2
44277212). – 2014. – 31.07).
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***
У 2013 році на території Житомирської області здійснювали
підприємницьку діяльність 6,6 тисяч суб’єктів господарювання. Переважна
частина їх – малі підприємства в кількості 6,2 тисячі, середніх підприємств
нараховувалось 429, а великих – лише 6. Малий бізнес, в свою чергу, на три
чверті представлений мікропідприємствами, у яких відповідно до визначених
законодавством критеріїв середньорічна чисельність працівників не
перевищує 10 осіб, а річний дохід – суму, еквівалентну 2 мільйонам євро.
Розподіл суб’єктів за напрямками діяльності характеризується
відносною стабільністю. Серед підприємницьких структур малого та
середнього бізнесу кожне друге займалось торгівлею та випуском
промислової продукції, кожне п’яте – сільським господарством. Серед інших
видів найбільш «популярні» сфера операцій з нерухомістю, будівельна, а
також професійна, наукова та технічна діяльність. В цілому в області на
кожні 10 тисяч осіб наявного населення припадає 53 підприємства.
За територіальною належністю близько 40 відсотків загальної кількості
суб’єктів малого та середнього підприємництва, а це 2,5 тисячі, зосереджено
в м. Житомирі. По інших містах області та районах кількість підприємств
коливається від 352 у Житомирському районі до 33 – у Народицькому.
Слід зазначити, що цей сектор економіки області торік забезпечив
роботою понад 109 тисяч осіб. Половина з них працювали в промисловості,
кожен п’ятий – у сільському господарстві, кожний сьомий – у торгівлі. Серед
витрат, що сплачував роботодавець на утримання персоналу, 2,8 мільярда
гривень спрямовано на оплату праці, та понад 1 мільярд відраховано на
соціальні заходи, тобто, на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування працівників.
Малими та середніми підприємствами Житомирщини у 2013 році
реалізовано продукції, товарів та надано послуг на суму понад 26 мільярдів
гривень. За видами діяльності 10,3 мільярда гривень сформовано у
промисловості, торговельними підприємствами забезпечено близько 9
мільярдів гривень, сільськогосподарськими – понад 3,5 (ZAMKOVA.info
(http://zamkova.info/zhytomyrshyna/17396–dyalnst–malogo–ta–serednogo–
bznesu–zhitomirschini–u–2013r.html). – 2014. – 23.07).
***

Ключове завдання для столичної влади – щоб МАФи не платили за
«кришування» міліції, прокуратурі, а сплачували податки у бюджет
Києва. Уже найближчим часом буде проведена спеціальна нарада з
підприємцями, де ми запропонуємо єдині та прості правила гри. Про це
Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час спілкування з
підприємцями, які проводили пікет на площі Лесі Українки.
«Найближчим часом ми проведемо спеціальну нараду з підприємцями,
представниками Департаменту благоустрою, ЗМІ та громадських організацій,
де запропонуємо єдині та прості правила гри, над якими зараз працюємо. На
сьогодні у столиці близько 20 тисяч незаконних МАФів, які ні копійки не
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платять до бюджету. Впевнений, що нам потрібно навести лад із
розміщенням МАФів та торгових точок у Києві, адже вони не повинні
псувати зовнішній вигляд нашого міста», – наголосив Кличко.
Водночас, у коментарі журналістам мер столиці зазначив, що кожен
киянин знає про безлад із встановленням МАФів у столиці.
«Наше ключове завдання – навести лад у Києві. Не може бути жодних
винятків: якщо МАФи стоять біля виходів із метро та безпосередньо на
зупинках громадського транспорту – вони створюють небезпеку для
громадян. Ті МАФи, які продають алкогольні напої, сигарети – не повинні
розташовуватися біля дитсадків та шкіл», – сказав Віталій Кличко (Київська
міська державна адміністрація (http://kievcity.gov.ua/news/15498.html). –
2014. – 24.07).
**

Безкоштовні посилені сертифікати ключів електронного цифрового
підпису з 1 січня цього року на Кіровоградщині отримали більше 14250
тисяч абонентів, з них 3419 юридичних осіб та 10831 – фізична особа
(http://www.0522.ua/article/583786).
Головне управління Міндоходів у Кіровоградській області нагадує
користувачам цифрових підписів, які отримали такі послуги на території
Луганської та Донецької областей, що скасувати сформований сертифікат
ключа можна у будь–якому представництві акредитованого Центру
сертифікації ключів Міндоходів.
Для цього юридичні та фізичні особи повинні подати письмову заяву
відповідно до встановленого Регламентом порядку. Заява фізичної особи має
бути засвідчена особистим підписом, а юридичної – підписом
уповноваженого представника та печаткою юридичної особи. Якщо ж
заявник не може цього зробити через втрату реєстраційних та інших
документів, на підставі яких формувались сертифікати, він має право
звернутися до представництв Центру із заявою про таке скасування у зв’язку
з компрометацією особистих ключів (0522.ua – Сайт города Кировограда
(http://www.0522.ua/article/583786). – 2014. – 27.07).
***
Херсонский бизнес пополнили еще 2 тысячи предпринимателей
Об этом сообщили в ГУ Миндоходов в Херсонской области. С начала
года специалистами Миндоходов Херсонщины взято на учет 2 171 вновь
созданный субъект хозяйствования: 500 – юридические лица и 1 671 –
физических лиц – предпринимателей. По количеству вновь созданных
субъектов предпринимательской деятельности лидером является областной
центр. Так, в Херсоне с начала года начали собственное дело 849 субъектов
предпринимательской деятельности.
Специалисты ведомства такое количество вновь созданных
представителей малого и среднего бизнеса связывают с внедрением новых
сервисов для стимулирования развития предпринимательства и улучшением
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условий
ведения
бизнеса
в
регионе
(«Мост»
(http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_biznes_popolnili_esche_2_tysjachi_predp
rinimatelej). – 2014. – 22.07).
***

Близько 30,6 млн. грн. надійшло до місцевої скарбниці Чернігова від
спрощенців.
Саме стільки єдиного податку надійшло до місцевого бюджету
протягом 5 місяців поточного року від суб’єктів господарювання, які обрали
спрощену систему оподаткування. Порівняно з відповідним періодом
минулого року надходження зросли на 3,4 млн. грн. Про це повідомив
начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ДПІ у м. Чернігові
Максим Пушкар, пише інформаційно–комунікаційний сектор ДПІ у м.
Чернігові.
При чому 72,5 відсотки надходжень даного платежу сплатили фізичні
особи – підприємці міста, а це майже 22,2 млн. грн. Порівняно з
аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 2,3 млн.
грн.
Юридичними особами – платниками єдиного податку за січень –травень
2014 року поповнено бюджет майже на 8,4 млн. грн. Це на 1,1 млн. грн.
більше аналогічного періоду минулого року.
«Стабільне наповнення місцевого бюджету свідчить про зростання рівня
свідомості суб’єктів господарювання нашого міста щодо необхідності
добровільної сплати податків та розбудови держави», – зазначив Максим
Пушкар.
До речі, на спрощеній системі оподаткування у м. Чернігові перебуває
1550 суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 9974 фізичних осіб–
підприємців
(Чернiгiвщина:
події
і
коментарі
(http://pik.cn.ua/10670/blizko–306–mln–grn–nadiyshlo–do–mistsevoyi–
skarbnitsi–vid–sproshchentsiv/). – 2014. – 27.06).

ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
28 серпня 2014 року в приміщенні Державної служби
інтелектуальної власності України відбулося чергове засідання робочої
групи з питань захисту авторського права та суміжних прав в Україні.
Засідання відкрив начальник відділу з впровадження економічних
реформ департаменту забезпечення роботи Міністра Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, голова робочої групи Микола
Кубишкін. З його слів, при вдосконаленні законодавчої бази вкрай важливо
максимально захистити об’єкти авторського права та суміжних прав в
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Україні, а також обов’язково враховувати економічну складову тих питань,
які виносяться на обговорення Робочих груп.
Учасники засідання розглянули та обговорили пропозиції щодо таких
об’єктів інтелектуальної власності як виконання твору; фонограма,
відеограма; передача організації мовлення.
Члени Робочої групи висловили свої думки й стосовно формування
системи організацій колективного управління (ОКУ) в сфері інтелектуальної
власності. Наразі ця тема є актуальною й також потребує законодавчого
врегулювання.
Під час обговорення питання щодо прозорості та відкритості діяльності
ОКУ в Україні та окремих уточнень, які висловили представники юридичної
фірми «Юскутум», виникла жвава дискусія.
З конструктивними пропозиціями щодо питань порядку денного
виступили заступник Генерального директора з правових питань ІТ
Холдингу «MMI GROUP» Ірина Колос, голова Всеукраїнського об’єднання
суб’єктів авторських і суміжних прав «Оберіг» Сергій Ступак, директор
Асоціації з управління аудіовізуальними правами «АРМА-Україна» Роман
Семешко.
Окремі зауваження внесла заступник директора юридичного
департаменту правління приватного акціонерного товариства
«Міжнародний Медіа Центр – СТБ» Марина Корнієнко. Усі пропозиції
найближчим часом будуть надані членам Робочої групи для подальшого
опрацювання.
Микола Кубишкін нагадав присутнім, що наступне засідання Робочої
групи у вересні буде вже підсумковим (Офіційний веб–портал Державної
служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2696). – 2014. –
29.08).
***
5 серпня 2014 року в Державній службі інтелектуальної власності
України відбувся круглий стіл щодо розробки Концепції реформування
законодавства в сфері авторського права, суміжних прав та
колективного управління в Україні.
Проведення цього заходу було ініційовано членами Громадської ради
при Державній службі.
Учасники, а це широке коло зацікавленої громадськості, детально
опрацювали порядок денний, який був сформований Головою Громадської
ради при Державній службі Дмитром Гузієм.
Під час заходу було запропоновано створити технічний ресурс у
віртуальному середовищі, який би став майданчиком для оперативного
обміну інформацією щодо Концепції (Офіційний веб–портал Державної
служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2686&fp=11). –
2014. – 05.08).
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***
23 липня 2014 року в приміщенні Державної служби
інтелектуальної власності України відбулося засідання робочих груп з
питань захисту авторського права та суміжних прав і з питань захисту
прав на об’єкти промислової власності в Україні. Вищезазначені Робочі
групи зібралися для обговорення актуального питання – використання та
захист об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет.
Засідання відкрив начальник відділу з упровадження економічних
реформ департаменту забезпечення роботи Міністра Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, голова робочої групи з питань
захисту авторського права та суміжних прав Микола Кубишкін. Він,
зокрема, наголосив, що нинішнє засідання не випадково має формат круглого
столу: усі зацікавлені групи ринку, представлені на засіданні, є вкрай
важливими.
Зокрема, учасники заходу розглянули пропозиції своїх колег щодо
таких питань порядку денного:
1. Інформація про канал використання об’єктів інтелектуальної
власності – мережу Інтернет.
2. Проблеми та пропозиції щодо розміщення й використання об’єктів
інтелектуальної власності в сучасному інформаційному просторі.
3. Пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав
у мережі Інтернет» (проект Закону).
З активною позицією та конструктивними пропозиціями щодо наявних
проблем використання об’єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет
виступили Антон Коваль, партнер ТОВ «Дубинський&Ошарова». Він
озвучив низку нагальних проблем. Зокрема, чинним законодавством не
забезпечується належний захист прав інтелектуальної власності в Інтернеті.
З–поміж іншого потребує вирішення проблема кіберсквотингу та фіксації
порушень прав інтелектуальної власності у світовій мережі.
Микита Полатайко, юрист юридичної фірми «Саєнко Харенко»,
підтримав думки колеги із зазначених питань і додав, що необхідно
врегулювати використання публічних ліцензій та передбачити в законі
можливість власників знаків для товарів і послуг захищати свої права
шляхом перереєстрації на них доменних імен, в яких протиправно
використовується їх знак або подібне позначення.
Представник ТОВ «Майкрософт Україна» Владислав Шаповал
запропонував найближчим часом розглянути можливість вирішення на
законодавчому рівні проблеми ефективного функціонування механізму
взаємодії між правовласником, власником Інтернет–ресурсу та Інтернет–
провайдером щодо вжиття заходів захисту прав інтелектуальної власності
(видалення неліцензійного контенту, відшкодування збитків тощо).
Окремим питанням обговорювався проект Закону. До зазначеного
документа надали свої зауваження й пропозиції Ірина Колос, заступник
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Генерального директора з правових питань компанії «MMI Group»; Юрій
Гандзюк, голова Всеукраїнського агентства авторських прав та Сергій
Ступак, голова Всеукраїнського об’єднання авторських і суміжних прав
«Оберіг».
У свою чергу заступник директора юридичного департаменту
телеканалу «СТБ» Марина Корнієнко разом із заступником голови
правління приватного акціонерного товариства «Міжнародний Медіа Центр –
СТБ» Анатолієм Максимчуком запропонували якісно новий підхід до
врегулювання проблеми захисту прав інтелектуальної власності в
телекомунікаційних мережах, у т.ч. глобальній мережі Інтернет.
Більша частина учасників підтримали думку колег та запропонували
створити робочу підгрупу з опрацювання редакції проекту Закону, до складу
якої увійдуть по три представники правовласників, експертів галузі та ІТ–
індустрії.
Укотре до участі в роботі засідання долучився економічний радник
Посольства США в Україні Лоуренс Пікса (Офіційний веб–портал
Державної
служби
інтелектуальної
власності
України
(http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=2672&fp=11). –
2014. – 25.07).
***

11 липня 2014 року в Державному підприємстві «Український
інститут промислової власності» (далі – ДП «УІПВ») відбулася
підсумкова зустріч фахівців державної системи правової охорони
інтелектуальної власності з європейськими колегами щодо визначення
шляхів подальшого розвитку в Україні цифрової патентної бібліотеки
(ЦПБ).
Представники Іспанського відомства з питань патентів та
торговельних марок – керівник відділу досліджень Альберто Інзенга та
керівник відділу документації Бланка Віла, – а також постійний радник
проекту Twinning «Посилення правової охорони та захисту прав
інтелектуальної власності в Україні» Пабло Роденас провели широкі
консультації з українськими колегами щодо розробки сайта ЦПБ, обговорили
та узагальнили попередні рекомендації.
За результатами роботи Бланка Віла виступила перед учасниками
зустрічі з фінальною презентацією, у якій зробила акцент на особливостях
побудови Інтернет–ресурсу, його наповненні, доступі до баз даних тощо.
Крім того, проаналізувала розроблений українською стороною варіант сайта,
порівняла цю версію з найкращими європейськими аналогами, окреслила
свої уточнення та пропозиції.
– Ідея створення сайта ЦПБ надзвичайно слушна. Особливо корисним
таке нововведення буде для заявників, оскільки вся інформація
акумулюватиметься на одному ресурсі. Важливо узгодити структуру та
наповнення останнього з іншими веб–ресурсами державної системи правової
охорони інтелектуальної власності, щоб уникнути дублювання інформації. А
60

також необхідно розмістити на таких веб–сайтах посилання на головну
сторінку ЦПБ, – зазначила іспанський експерт.
Бланка Віла порекомендувала українському відомству включити
інформацію з баз даних до нової міжнародної бази зареєстрованих
торговельних марок, де вже представлена інформація про об’єкти
промислової власності низки країн.
Заступник директора ДП «УІПВ» з інформаційно–технічного
забезпечення експертизи Сергій Мосов схвально відгукнувся про
рекомендації іспанської сторони та пообіцяв врахувати їх під час розробки
концепції сайта ЦПБ. За його словами, інтерфейс обговорюваного ресурсу
повинен відповідати потребам якнайширшого кола користувачів, особливо
учнівської та студентської молоді.
Учасники зустрічі торкнулися й проблем затримки розміщення
найактуальнішої інформації про наповнення українських баз даних на
європейських сайтах, зокрема в найбільшій безкоштовній європейській базі
даних Еspasenet. Зарубіжні гості пообіцяли допомогти у вирішенні цього
питання.
Пабло Роденас окреслив напрями подальшої роботи європейських
фахівців у частині вдосконалення ЦПБ та пообіцяв, що в рамках реалізації
поставлених завдань колеги з–за кордону надаватимуть українській стороні
всебічну допомогу. Він повідомив, що документи з останніми узагальненими
пропозиціями надійдуть до українського відомства за два тижні.
Нагадаємо, що оптимізація ЦПБ – це лише один з компонентів проекту
Twinning «Посилення правової охорони та захисту прав інтелектуальної
власності в Україні», реалізація якого розпочалася в Україні у квітні 2014
року. Його виконавцем обрано консорціум Іспанського відомства з питань
патентів та торговельних марок і Відомства Данії з питань патентів та
торговельних марок. Пабло Роденас, який координуватиме місії експертів
Іспанії та Данії, працюватиме в нашій державі протягом усього строку
реалізації проекту (Офіційний веб–портал Державної служби
інтелектуальної власності України (http://sips.gov.ua/ua/tw_110714). –
2014. – 11.07).
***

25 червня 2014 року в Києві в Українському національному
інформаційному агентстві «Укрінформ» було проведено спільний захід
Міжнародної торгової палати (ICC) разом з її бізнес–ініціативою щодо
зупинення підробок і піратства (Business action to stop counterfeiting and
piracy, BASCAP), Українського національного комітету Міжнародної
торгової палати (ICC Ukraine) і Державної служби інтелектуальної
власності України (Державна служба), у межах якого відбулась офіційна
презентація дослідження ринку прав інтелектуальної власності в
Україні, проведеного ICC/BASCAP.
Спеціально для Уряду України була підготовлена доповідь «Розвиток і
захист інтелектуальної власності в Україні». Участь у заході взяли: директор
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департаменту розвитку торгівлі Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України Михайло Петрович Куницький, Голова Державної
служби Микола Вікторович Ковіня, генеральний секретар ICC Ukraine
Володимир Юрійович Михайлов, директор Державного підприємства
«Український інститут промислової власності» Станіслав Вікторович
Фролов, голова Всесвітньої групи з боротьби з підробками (GACG
Network) Джон Андерсон, представник Генерального секретаріату Бюро
Інтерпол Розела Манжон, а також представники інших українських
структур, задіяних у системі охорони прав інтелектуальної власності.
Презентували дослідження директор BASCAP ICC Джефрі П. Харді
та координатор BASCAP в Україні, віце–президент з питань
інтелектуальної власності ІСС Ukraine, президент Українського альянсу
по боротьбі з підробками та піратством (УАПП) Антоніна Павлівна
Пахаренко–Андерсон. Вона ж виступила й модератором заходу, а пан Харді
урочисто вручив по примірнику розвідки Михайлу Куницькому та Миколі
Ковіні.
Презентуючи
безпосередньо
дослідження
ICC/BASCAP,
Джефрі П. Харді детально описав структуру цього документа, у якому
розкрито значення інтелектуальної власності для економічного зростання та
розвитку України. Ішлося, зокрема, про те, що для України настав час для
вдосконалення режиму охорони інтелектуальної власності – на цьому
наголошують і міжнародні торговельні партнери країни. Задля сприяння
проведенню необхідних реформ було надано низку конкретних законодавчих
і політичних рекомендацій, які могли б лягти в основу стратегічного плану
для руху вперед.
Підсумовуючи свій виступ, Джефрі П. Харді зауважив: «Не викликає
жодного сумніву, що Уряд України розуміє, наскільки тісним є зв’язок між
рівнем захисту прав інтелектуальної власності та майбутнім держави. Тішить
той факт, що Уряд розробив Національну стратегію розвитку інтелектуальної
власності та щиро сприйняв наші рекомендації. І вірю, що останні будуть
справді корисними.
Антоніна Пахаренко–Андерсон презентувала Доповідь, у якій
неодноразово підкреслювався тісний взаємозв’язок між ефективністю
захисту прав інтелектуальної власності та економічними показниками країни.
Система захисту прав інтелектуальної власності суттєво впливає на
показники економічного зростання в кожній державі, на прямі іноземні
інвестиції, зайнятість, інновації та загальну конкурентоздатність. Таким
чином, запровадження надійного режиму охорони прав інтелектуальної
власності та правозастосування є ключовими для реалізації країною свого
економічного потенціалу. Важливою частиною виступу Антоніни Павлівни
було, зокрема, озвучення рекомендацій (як законодавчих, так і політичних),
отриманих українським Урядом від BASCAP. Так, законодавчі рекомендації
стосуються: усунення недоліків у кримінальному та кримінально–
процесуальному законодавстві щодо захисту прав інтелектуальної власності;
удосконалення заходів з боротьби з порушеннями в мережі Інтернет;
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усунення недоліків у сфері процедур цивільного правозастосування,
усунення правових недоліків у режимі охорони прав інтелектуальної
власності;
оптимізації
адміністративних
і
митних
процедур
правозастосування. Політичні рекомендації зводяться до такого: поліпшення
координації між виконавчими органами, зокрема міліцією, судовими та
митними органами, у сфері боротьби з підробками та піратством;
налагодження ефективного діалогу та співпраці між українськими органами
влади, власниками прав інтелектуальної власності та іншими зацікавленими
сторонами; збільшення масштабів заходів з підвищення адміністративної та
технічної компетентності в справах інтелектуальної власності; підвищення
рівня обізнаності громадськості та політиків стосовно підробок і піратства й
пов’язаної з ними економічної та соціальної шкоди. За висновками,
зробленими за результатами дослідження, боротьба з підробками та
піратством має посісти пріоритетне місце в державній політиці (Офіційний
веб–портал Державної служби інтелектуальної власності України
(http://sips.gov.ua/ua/250614). – 2014. – 26.06).
***
27 червня 2014 року в Державному підприємстві «Український
інститут промислової власності» (ДП «УІПВ») відбулася зустріч з
питань реалізації проекту Twinning «Удосконалення правової охорони та
захисту прав інтелектуальної власності в Україні».
Участь у заході взяли патентні повірені, представники Іспанського
відомства з питань патентів та торговельних марок – начальник відділу
розгляду апеляцій Луїс Хімено Ольсіна та технічний радник з питань
міжнародного співробітництва Патентного департаменту Хавьєр Вера
Роа, а також Постійний радник проекту Twinning в Україні Пабло
Роденас і фахівці ДП «УІПВ».
Зустріч набула форми жвавої дискусії. Іспанські експерти відповіли на
запитання аудиторії, обговорили з учасниками заходу програму
співробітництва. Зокрема, зупинилися на тому, що і як може бути
вдосконалено, які питання потребує найбільшої уваги тощо. Патентні
повірені виступили з рекомендаціями та побажаннями щодо подальших
напрямів роботи в рамках проекту.
Протягом двох попередніх днів європейські фахівці знайомилися з
робочим процесом в ДП «УІПВ», заявками, які надходять до закладу
експертизи, базами даних, консультувалися з українськими колегами.
Як зазначив Хавьєр Вера Роа, за результатами зустрічі планується
підготувати звіт щодо розробки проекту навчальної програми для експертів.
Він зауважив, що найкраще вдосконалювати знання та навички вдається на
практиці, тому організація навчальних курсів – важлива ланка роботи,
необхідної для реалізації проекту Twinning.
Іспанські фахівці повідомили, що відповідно до навчальної програми
буде розроблено та проведено низку тренінгів та підготовлено декілька
тренерів безпосередньо з числа українських експертів (Офіційний веб–
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портал Державної служби інтелектуальної
(http://sips.gov.ua/ua/tw_270614). – 2014. – 27.06).

власності

України

ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Конфедерація роботодавців–підприємців Литви буде партнером
УСПП на шляху до інтеграції у європейську бізнес–спільноту. Таке
резюме зустрічі у Вільнюсі представників
Українського союзу
промисловців та підприємців
з представниками Конфедерації
роботодавців–підприємців Литви.
«У литовців існує довгострокова і успішна система контактів з
європейськими бізнес–організаціями. І завдяки їй, а також системі програм,
тренінгів, різноманітних семінарів, бізнес–форумів Литві вдалося досить
швидко, успішно і без значних втрат адаптуватися до норм і вимог
Європейського союзу. Тож литовські ділові кола готові взяти на себе роль
своєрідного посередника у пошуку контактів з європейськими бізнес–
організаціями», – заявив за підсумком зустрічі у Вільнюсі перший віце–
президент УСПП Сергій Прохоров, який представляв українську сторону.
Один з найважливіших кроків у цьому напрямку – запланована на
кінець листопада 2014 року зустріч представників УСПП єврокомісарами з
зовнішньої політики та з розширення ЄС, яку організовують за сприяння
литовських колег. Ця зустріч допоможе налагодити контакти з європейською
бізнес спільнотою і на секторальному рівні. Наприклад – в машинобудівній
та автомобілебудівній галузі. Адже наразі ці сфери мають найбільше проблем
у процесі входження у зону вільної торгівлі.
На зустрічі представників Конфедерації роботодавців–підприємців
Литви з представниками УСПП у Вільнюсі було домовлено підписати
протокол про співпрацю УСПП з Конфедерацією роботодавців–підприємців
Литви про започаткування роботи з Європейським Союзом і його діловою
спільнотою
(Український
союз
промисловців
та
підприємців
(http://uspp.ua/u–listopad%D1%96–predstavniki–uspp–zustr%D1%96nutsya–z–
%D1%94vrokom%D1%96sarami.html). – 2014. – 02.07).
!АНОНС!
5 вересня за підтримки Держінвестпроекту відбудеться VI Міжнародний
економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», в якому візьме
участь Голова компанії Shell в Україні, віце–президент з розвідки та видобутку Shell
по Україні Грехем Тайлі.
Грехем Тайлі на першому пленарному засіданні Форуму розповість про надійні
партнерські відносини з Україною.
Нагадаємо, що світова група енергетичних та нафтохімічних компаній Shell залучена в два
пошуково–розвідувальних проекти в Україні – Спільна діяльність і Юзівський проект. Обидва
реалізовуються у Харківському регіоні, а саме: в Первомайському та в Близнюківському районах.
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У рамках цього проекту в 2013 році Shell виділила на допомогу цим районам 1,5 мільйона гривень.

Після завершення пленарного засідання учасники візьмуть участь у панельній
дискусії «Соціально–економічні вигоди розвитку газової галузі в Харківській
області». Спікерами обговорення виступлять представники з Центру глобалістики
«Стратегія XXI», Центру «Номос», Групи компаній «Надра», Газопромислового
управління «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» та інші. Серед
головних тем – «Нетрадиційний газ: економічні вигоди для України», «Принципи
соціально–відповідального ведення бізнесу», «Вплив проектів розвідки і
видобування вуглеводнів на соціально–економічний розвиток місцевих громад
Харківської
області»
тощо
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247530450&cat_id=244276429). –
2014. – 18.08).

***
Стабілізація, структурні реформи й інвестиції – запоруки
економічного зростання – Анатолій Максюта.
Для досягнення активізації темпів зростання економіки України
необхідно послідовно й ефективно реалізовувати соціально–економічні
реформи, проводити активну політику зовнішньої експансії, покращувати
інвестиційний клімат і подолати корупцію, наголосив під час брифінгу
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Анатолій Максюта.
Анатолій Максюта запевнив, що Мінекономрозвитку шукає шляхи і
засоби подолання існуючих нині негативних тенденцій, а також подальшого
прискорення економічного зростання. І генеральними напрямками тут є
створення умов і ліквідація бар’єрів для бізнесу й пошук інвестицій.
«Міністерство інтенсивно працює над пошуками джерел залучення
інвестицій в Україну, без цього не бачимо виходу з існуючої ситуації», –
сказав він.
Важливим у цьому контексті стане проведення
інвестиційно–
донорської конференції, під час якої буде представлено План відбудови й
розвитку України на 2014 – 2016 роки (передбачає 2 етапи: відновлення і
стабілізацію, а надалі – прискорений розвиток). Триває робота над
підготовкою цього документу.
«Навіть в умовах нестабільності й ведення воєнних дій на території
країни мати такий документ, де буде висвітлено першочергове й
довгострокове бачення розвитку України, є дуже важливим», – вважає
посадовець.
Перший заступник Міністра повідомив, що Мінекономрозвитку пильно
слідкує за торговельними обмеженнями щодо українських експортерів і
готове відповідним чином реагувати, якщо ці дії виходитимуть за рамки
міжнародних угод та існуючих договорів. Відповідні інструменти
відпрацьовуються і застосовуються, коли це доцільно.
«Наша робота буде спрямована передусім на створення умов для
бізнесу й на посилення впливу держави на реалізацію її пріоритетів як через
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прийняття певних програм, так і через конкретні інструменти розвитку,
зокрема, створення експортно–кредитних агентств для наших експортерів,
банку розвитку. На моє переконання, без вирішення цих питань складно буде
прискорити економічне зростання», – підсумував Анатолій Максюта
(Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
(http://www.me.gov.ua/News/Detail?title=StabilizatsiiaStrukturniReformiYInvest
itsiiZaporukiEkonomichnogoZrostanniaAnatoliiMaksiuta). – 2014. – 25.07).
***
Японія планує повномасштабне співробітництво з Україною у
галузі економіки та інвестицій.
Співробітництво між Україною та Японією в нинішньому році
активізувалося і ця тенденція зберігатиметься й надалі. На цьому було
наголошено у ході зустрічі Першого заступника Міністра економічного
розвитку і торгівлі України Анатолія Максюти з представниками
Міністерства закордонних справ Японії та Японського агентства
міжнародного співробітництва (JICA).
Так, Анатолій Максюта подякував за конструктивне та багаторічне
співробітництво в рамках програми «Офіційна Допомога Розвитку», яке
триває вже 17 років, а також за прийняте у цьому році Урядом Японії
рішення про масштабну допомогу Україні (на суму приблизно 1,5 млрд
доларів США). Перший заступник Міністра підкреслив, що Україна сьогодні
переживає дуже відповідальний і важливий етап свого розвитку і тому
потребує подальшого поглиблення співробітництва з партнерами.
Він також наголосив, що зараз на порядку денному Уряду України
підготовка Плану відбудови та оновлення країни на 2014–2016 роки, який
міститиме коротко– та середньострокові пріоритети економічного розвитку,
спрямовані на відновлення та розвиток виробництв на новій технологічній
основі та створення робочих місць, збалансування платіжного балансу та
забезпечення макроекономічної стабільності. У зв’язку з цим співпраця з
Японією може розвиватися за такими ключовими напрямками як
облаштування та захист державного кордону України, відновлення та
розвиток інфраструктури у південно–східних регіонах, розвиток науки,
інноваційної інфраструктури, підвищення рівня якості освіти, розвиток
кредитно–гарантійних механізмів та здешевлення кредитів для малого та
середнього бізнесу, підтримка культурних ініціатив в Україні.
Директор Третього відділу з планування допомоги країнам Бюро
міжнародного співробітництва Міністерства закордонних справ Японії
Томофумі Нішінага нагадав, що в березні цього року Прем’єр–міністр Японії
оголосив про пакет допомоги Україні у розмірі 150 млн дол.
«Ми плануємо докласти зусиль, щоб ця допомога розширювалася і
приносила якомога більше користі. Японська сторона сподівається на
повномасштабне співробітництво у галузі економіки, зокрема, інвестицій і
розвитку приватного бізнесу. Сьогоднішня зустріч є частиною економічної
місії, заяву про відрядження якої зробив Прем’єр–міністр Японії», – сказав
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Томофумі Нішінага (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(http://www.me.gov.ua/News/Detail?title=IponiiaPlanuiePovnomasshtabneSpivrobitnit
stvoZUkrainoiuUGaluziEkonomikiTaInvestitsii). – 2014. – 16.07).

***
Україна планує провести масштабну конференцію для донорів та
інвесторів з різних країн.
Україна готується провести масштабну конференцію, куди будуть
запрошені донори та інвестори з різних країн. Про це повідомив Перший
заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій
Максюта під час зустрічі з представниками китайської делегації в рамках
експертних консультацій, які проходили в Мінекономрозвитку 9 липня.
«Зараз наша країна знаходиться на етапі стабілізації економічної та
фінансової ситуації. Відновлено співпрацю з МВФ та іншими з
міжнародними фінансовими організаціями. Ми намагаємося створити
сприятливі умови для інвесторів. Україна має намір провести восени цього
року велику інвестиційно – донорську конференцію. Ми хочемо запросити на
неї не тільки донорів, як це традиційно робиться, а й інвесторів, які могли б
тут обговорити перспективи своїх інвестицій», – сказав Анатолій Максюта.
Він зазначив, що український Уряд зараз шукає нові джерела і торгових
відносин, і промислової кооперації, і нові перспективи співробітництва в
різних сферах. У зв'язку з обставинами, що змінилися, необхідно переглядати
деякі аспекти співробітництва як з Китаєм, так і з іншими країнами
ближнього та далекого зарубіжжя, тому, зазначив Анатолій Максюта,
Україна знаходиться в пошуку нової моделі зовнішньої торгівлі, зовнішньої
кооперації. У цьому контексті, зауважив Перший заступник Міністра, дуже
важливо з такими стратегічними партнерами як Китай, проаналізувати спектр
виконаної роботи, що потрібно зробити для розвитку вже існуючих проектів і
які нові перспективи відкриваються надалі.
«Ці консультації є гарною можливістю для обговорення подальшого
розвитку нашого взаємовигідного співробітництва і послужать зміцненню
українсько–китайських торговельно–економічних відносин, у яких, без
всяких сумнівів, велике майбутнє», – сказав Анатолій Максюта, який є також
головою української частини українсько–китайської підкомісії з питань
торгово–економічного співробітництва.
У рамках проведення експертних консультацій сторони детально
обговорять шляхи реалізації спільних великомасштабних проектів, а також
підготують підґрунтя для проведення третього засідання українсько–
китайської підкомісії з питань торговельно–економічного співробітництва,
що сприятиме подальшому торговельно–економічному розвитку.
«Ми хочемо підтвердити нашу зацікавленість у розвитку
співробітництва між нашими країнами в різних аспектах, але перш за все, це
стосується економічної співпраці», – сказав глава китайської делегації,
директор департаменту Євразії Міністерства комерції КНР Лін Цзі
(Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
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(http://www.me.gov.ua/News/Detail?title=UkrainaPlanuieProvestiMasshtabnuK
onferentsiiuDliaDonorivTaInvestorivZRiznikhKrain). – 2014. – 09.07).
***

Шляхи розвитку будівельної галузі обговорили на нараді у першого
заступника голови Тернопільської обласної державної адміністрації Івана
Крисака 29 липня.
Як проінформував начальник управління містобудування та
архітектури облдержадміністрації Володимир Харченко, у будівельній галузі
на економічно активних підприємствах із початку року заборгованості із
виплати заробітної плати немає. У свою чергу виробництво основних
будівельних матеріалів і виробів у першому півріччі 2014 року збільшилось.
За результатами наради управлінню містобудування та архітектури
облдержадміністрації дали доручення підготувати інвестиційні пропозиції
щодо створення виробництв, врахувавши наявність сировинної бази області.
У першу чергу мова йде про базу родовища цементної сировини у
Монастириському районі та покладів гіпсів у Борщівському районі.
Довідково:
За рахунок вітчизняних виробників (окрім місцевих) в області повністю
забезпечують потреби у лицювальній цеглі, стінових газобетонних блоках,
кабельно–провідниковій продукції, цементі та металевому прокаті.
Майже повністю використовують у будівництві вітчизняні пінобетонні
стінові блоки, а також у значних обсягах (більше половини) керамічну
плитку, пластмасові труби, мінеральну вату, профнастил, металочерепиці,
рулоні покрівельні матеріали.
Серед імпортної продукції на ринку будівельних матеріалів у
найбільших обсягах представлені сухі будівельні суміші, рулонні покрівельні
матеріали, оцинкований та кольоровий профнастил, металочерепиця,
пластмасові труби, мінеральна вата, керамічна плитка та стінові пінобетонні
блоки.
За
матеріалами
Тернопільської
ОДА
(Tarnopol.in.ua
(http://tarnopol.in.ua/articles/army/vlada–na–ternopilschyni–zbilshyt–perelik–
obyektiv–yaki–pryvernut–uvagu–investoriv/). – 2014. – 30.07).

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ
Кабінет Міністрів України схвалив вдосконалений проект Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
підвищення
рівня
корпоративного
управління
в
акціонерних
товариствах», розроблений Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, на своєму засіданні, що відбулося 20 серпня 2014 року.
«Перш за все, зазначу, що однією із новацій запропонованого нами
документу є впровадження процедури, коли мажоритарні акціонери при
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зосередженні ними 95 % акцій набувають права вимагати від решти
акціонерів продажу належних їм акцій, а, в той же час, міноритарії мають
продати свої пакети цінних паперів мажоритаріям. Так, важливим моментом
є встановлення справедливої ціни акцій, і даний законопроект прописує
умови її визначення з дотриманням інтересів усіх акціонерів», – повідомив
Дмитро Тевелєв, Голова Комісії.
За словами Дмитра Тевелєва, на жаль, наразі на практиці, у випадку
придбання акціонером великого пакету акцій, дрібні акціонери повністю
виключаються із процесів, які впливають на роботу компанії, і прийняття
рішень на зборах. Крім того, при зосередженні в руках одного акціонера
такого пакету ліквідність міноритарного пакета може знизитися, і дрібним
акціонерам буде складно реалізувати свої акції за вигідною ціною на
публічному ринку. Так, проблема паритетного врахування інтересів
власників великих пакетів акцій і міноритаріїв у законодавстві багатьох країн
значною мірою вирішується шляхом застосування такого права на
обов’язковий викуп акцій, як сквіз–аут (squeeze–out). Ця процедура
спрямована на захист міноритарного акціонера, якому як компенсація
пропонується викуп належних йому акцій за справедливою ціною.
Зазначимо, що також процедура сквіз–аут спрямована на
унеможливлення рейдерского захвату підприємств. Так, за захистом своїх
порушених прав до суду може звернутися будь–який акціонер, навіть
власник однієї акції, який буде незадоволений невеликим технічним огріхом
у процедурі ухвалення рішень загальними зборами акціонерів тощо. Потім
може бути застосована рейдерська схема втягування акціонерного товариства
у судові спори, які створюють перепони в управлінні підприємством.
«Запропонований механізм обов’язкового продажу акцій міноритарним
акціонером акціонеру – власнику 95 і більше відсотків акцій унеможливлює
такі випадки. Таким чином, дана ініціатива Комісії направлена не лише на
дотримання паритету у захисті інтересів міноритаріїв і мажоритаріїв, а й на
захист прав та інтересів інвесторів, що є пріоритетним завданням
регулятора», – резюмував Дмитро Тевелєв (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247551590&cat_id=2
44276429). – 2014. – 27.08).
***
Голова Комітету з питань підприємництва, регуляторної та
антимонопольної політики Олександра Кужель під час прес–конференції
наголосила на необхідності створення дієвої Міжвідомчої комісії з
питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та
захопленню підприємств.
Прес–конференція Голови Комітету з питань підприємництва,
регуляторної та антимонопольної політики Олександри Кужель та керівника
Антирейдерської асоціації України Володимира Остапенка відбулася 15
липня 2014 р. в інформаційному агентстві УНІАН у Києві.
Під час заходу було наголошено на необхідності створення дієвої
Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
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поглинанню та захопленню підприємств, до якої мали б звертатись за
допомогою підприємці, які постраждалі від рейдерства.
За даними Антирейдерської асоціації в Україні від рейдерства
постраждало більше 5 тисяч суб’єктів господарювання. Річний обсяг
рейдерського перерозподілу власності сягав більше $7 млрд.
Два місяці тому О.Кужель звернулася з приводу організації роботи
антирейдерської комісії до Віталія Яреми, який на той час обіймав посаду
першого віце–прем'єр–міністра України і, згідно з розподілом повноважень,
відповідав за роботу Міжвідомчої комісії. Також голова Комітету через
засоби масової інформації та соціальну мережу «Фейсбук» звернулася до
підприємців, наголосивши на можливості поновлення їх прав власності,
порушених внаслідок рейдерських захватів в минулi роки.
В результаті до Комітету вже звернулися та надали відповідні
документи 78 юридичних та фізичних осіб, постраждалих вiд рейдерства.
Для дієвої роботи Міжвідомчої комісії на базі ГО «Антирейдерська
Асоціація України» вже було створено аналітичну групу, яка складається з
провідних незалежних юристів, експертів, бізнесменів та громадських
організацій, та розроблено відповідне положення про функції, завдання,
повноваження аналітичної групи.
Відповідно до цього документу, члени аналітичної групи функціонують
на громадянських засадах та займаються збором, обробленням і
систематизацією необхідної інформації для проведення моніторингу стану
виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії рейдерству.
Також вони здійснюють підготовку інформації для комісії з метою
оперативного обміну нею з державними органами, збирають інформацію про
факти порушень, передають їх комісії, готують списки посадових осіб
підприємств, організацій, представників державних органів, які могли б
виступити перед комісією, інформують громадськість про випадки
рейдерства тощо.
«Робота такої аналітичної групи повинна бути максимально прозорою і
відкритою громадянському суспільству» – підкреслила О.Кужель.
Інакше кажучи, аналітична група є своєрідним буфером між
громадянським суспільством, яке по суті і буде займатися протидією
рейдерству, і Міжвідомчою комісією, що на основі матеріалів аналітичної
групи буде приймати відповідне рішення – чи є ознаки рейдерства в кожному
конкретному випадку.
Коли ознаки рейдерства є – справа має бути переглянута з урахуванням
нововиявлених обставин усіма задіяними гілками влади під контролем
Міжвідомчої комісії, а також Комітету з питань підприємництва,
регуляторної та антимонопольної політики Верховної Ради.
«Важко повірити у майбутнє розвитку підприємництва в Україні, якщо
не буде відновлена справедливість, i люди не повернуть втрачену власність…
Також ми зобов'язані зробити Україну привабливою для західного інвестора.
А інвестору, повірте, важлива не стільки свобода слова і те, який лад в країні,
скільки важливі можливість легко ввести свій капітал у країну, так само
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легко його вивести, і щоб його гроші , поки вони знаходяться в країні, були
захищені», – пiдкреслила О.Кужель.
Здорова економіка – запорука виграшу в будь–якій війні. Тому, на думку
голови Комітету, необхідно терміново налагодити роботу Міжвідомчої
комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню
та захопленню підприємств / Інформаційне управління Апарату Верховної
Ради України (Офіційний веб–портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/96240.html). – 2014. –
23.07).

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
НКРЗІ виносить на громадське обговорення новий проект Порядку
надання послуг із перенесення абонентських номерів.
1 серпня 2014 року на своєму черговому засіданні Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації,
прийняла низку рішень, спрямованих на узгодження нормативно-правового
поля у сфері телекомунікацій із діючим законодавством та формування
дієвих механізмів для впровадження нових послуг для населення на
телекомунікаційних мережах України.
Так, у зв`язку з анулюванням Міністерством юстиції державної
реєстрації рішення НКРЗІ, яким було затверджено Положення про надання
послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних
номерів, у відповідності до Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731,
Комісією були прийняті рішення щодо скасування рішення НКРЗІ від
25.04.2013 № 248 «Про затвердження Положення про надання послуг із
перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів»
та рішення НКРЗІ від 10.09.2013 № 580 «Про визначення організації, яка
здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та
перенесених абонентських номерів». Рішення набирають чинності з дня
отримання НКРЗІ повідомлення про виключення з державного реєстру.
Разом з тим, на виконання Закону України «Про телекомунікації», згідно
з яким оператори телекомунікацій зобов’язані надавати абонентам послуги
перенесення абонентських номерів, та враховуючи європейську практику
застосування ринкових механізмів, спрямованих на підвищення захисту
інтересів абонентів щодо якості та прозорості умов отриманих
телекомунікаційних послуг, Комісія взяла за основу проект рішення «Про
затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів»
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(далі – Порядок). Цей документ визначає порядок надання вищезазначених
послуг, порядок визначення організації, яка здійснюватиме централізоване
технічне адміністрування перенесених абонентських номерів, порядок
досудового вирішення спорів щодо надання послуги з перенесення
абонентських номерів тощо.
Порядком передбачено, що організація ППН здійснюватиметься як для
абонентів, які отримують послуги з укладенням договору в письмовій формі,
так для абонентів, які отримують такі послуги без укладення договору в
письмовій формі. Надання телекомунікаційних послуг з ППН
відбуватиметься з дотриманням вимог Закону, Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг, відповідних технічних вимог, стандартів та
специфікацій. Взаєморозрахунки між операторами, які братимуть участь у
наданні ППН, здійснюватимуться у визначеному НКРЗІ порядку. ППН
абоненту надаватиметься за плату, розмір якої встановлюватиме операторотримувач.
До 29 серпня поточного року Комісія прийматиме зауваження та
пропозиції до проекту вищезгаданого Порядку ППН від фізичних та
юридичних осіб, їх об’єднань. В подальшому передбачено узгодження,
затвердження та державну реєстрацію Порядку, а також прийом від
організацій заяв про намір здійснювати централізоване технічне
адміністрування перенесених абонентських номерів, про що буде оголошено
на офіційній веб-сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.
Для запровадження ППН на засіданні також були прийняті рішення
щодо внесення необхідних змін до Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг та Основних вимог до договору про надання
телекомунікаційних послуг. Проекти документів в порядку, визначеному
чинним законодавством, будуть оприлюднені на офіційній сторінці НКРЗІ в
мережі Інтернет для громадського обговорення та внесення зауважень та
пропозицій.
Таким чином, НКРЗІ провела оновлення нормативно-правової бази щодо
послуг перенесення абонентських номерів, створивши умови для
перезавантаження процесу впровадження нових послуг для користувачів на
телекомунікаційних мережах України (Національна комісія, що здійснює
державне
регулювання
у
сфері
зв'язку
та
інформатизації
(http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=613&language=uk).
–
2014. – 01.08.
***

Внедрить систему мобильной связи третьего поколения (3G)
поручил Президент Украины Петр Порошенко. Соответствующий Указ
№ 613/2014 «Об обеспечении условий для внедрения современных
телекоммуникационных технологий» Президент подписал 23 июля 2014
года, который опубликован на сайте главы государства.
Соответствующий документ подписан «с целью совершенствования
государственного регулирования информационной сферы, создания
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экономических предпосылок для развития национальной информационной
инфраструктуры и ресурсов, внедрение новейших технологий в данной
сфере,
формирование
полноценного
информационного
общества,
обеспечение широкого доступа населения к глобальной сети Интернет,
модернизации систем связи оборонного комплекса Украины, привлечения
дополнительных поступлений в Государственный бюджет Украины».
В документе сказано, что Кабмину поручено до 15 августа провести ряд
мероприятий по конверсии радиочастотного ресурса Украины для внедрения
в стране системы мобильной связи третьего поколения стандарта IMT–2000
(UMTS). При этом обеспечить непрерывное выполнение Вооруженными
Силами Украина своих задач и их перевооружение современными
средствами радиорелейной связи и радиолокации.
Для внедрения 3G Президент поручил подключиться ряду ведомств и
госструктур, для того чтобы была проведена конверсия частот, после чего
необходимо провести аукционы, где операторы получат лицензии на
частоты. Срок на проведения всех этих мероприятий ставится Президентом
до 30 октября 2014 года.
«Министерству обороны Украины, Администрации Государственной
службы специальной связи и защиты информации Украины, Генеральному
штабу Вооруженных Сил Украины и другим заинтересованным
государственным органам совместно с Национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, принять к 15 августа 2014 года в пределах компетенции
мероприятий, необходимых для конверсии радиочастотного ресурса с целью
внедрения системы мобильной связи третьего поколения стандарта IMT–
2000 (UMTS), в том числе относительно норм частотно–территориального
разноса», – говорится в документе Президента.
«Поручено Национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить проведение до
30 октября 2014 года в установленном порядке тендеров (открытых
аукционов) на выдачу лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины в полосах радиочастот общего пользования для внедрения
мобильной связи третьего поколения…», – отмечается в Указе главы
государства (ОстроВ (http://www.ostro.org/general/politics/news/451039/). –
2014. – 24.07.
***
Прес–служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово–комунального господарства: протягом місяця в Україні
запрацює Агентство електронного урядування.
Використання сучасних інформаційних технологій і впровадження в
Україні електронного урядування змусить владу працювати ефективно,
відкрито і зробить послуги, які державні органи надають громадянам,
прозорими і доступними. Про це повідомив Віце–прем’єр–міністр України –
Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального
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господарства Володимир Гройсман під час круглого столу «Європейська
модель електронного урядування для України».
Захід відбувся в Мінрегіоні за участі урядовців та експертів з Естонії,
Польщі та Молдови, які поділилися досвідом кращих практик електронного
урядування, що впроваджуються або вже впроваджено в цих країнах.
«Можливості електронного урядування дуже важливі для України
сьогодні, оскільки старими інструментами неможливо побудувати
європейську країну», – наголосив Віце–прем`єр–міністр.
За його словами, впровадження електронного урядування передусім
забезпечить оперативний зворотний зв'язок і постійний діалог влади з
людьми. З іншого боку, процес надання послуг стане прозорим і відкритим,
що призведе до зниження рівня корупції. Крім того, послуги стануть
доступними, у громадян з`явиться можливість їх дистанційного отримання.
«Перше, що нам потрібно зробити, – зменшити кількість непотрібних
послуг, які «тиснуть» сьогодні на людей. Ми маємо дати людині тільки те,
чого вона дійсно потребує. Це дозволить нам по–іншому побудувати якісні
стосунки між державою і громадянином, знизити бюрократію, і
найголовніше – змінити якість прийняття управлінських рішень», –
підкреслив Володимир Гройсман.
Під час круглого столу виконавчий директор Центру електронного
управління Молдови Стела Мокан, спираючись на досвід впровадження у
Молдові електронного урядування, наголосила на необхідності якісної
організації роботи в цьому напрямку і висловила готовність допомогти
Україні налагодити таку роботу.
«Молдова почала діяльність у напрямку електронного уряду у 2011 році.
За ці три роки збудована інфраструктура і вже є електронні послуги, які
доступні у режимі он–лайн. Крім того, багато послуг було переведено у
електронну форму – це, наприклад, отримання дозволів на подання
податкових декларацій, а також щорічне звітування підприємств перед
державою. Усі ці послуги були відцифровані і, відповідно, покращені», –
сказала Стела Мокан.
Представник Естонії, державний радник зі стратегії інформаційно–
комунікаційних технологій Сіім Сіккут повідомив, що електронне
урядування дозволяє Естонії щорічно заощаджувати до 2% ВВП. Він
зазначив, що 15–річний досвід Естонії у впровадженні електронного
урядування допоможе Україні закласти правильний фундамент у побудову
цієї системи, і особливо, у питаннях інформаційної безпеки користувачів і
формування платформи для безпечного обміну даними.
«Необхідно одразу забезпечити впровадження електронних послуг в
режимі он–лайн, які би вже працювали – в Естонії ми розпочали з реєстрації
та оподаткування підприємств, і водночас розбудовувати платформу безпеки.
Адже коли люди бачитимуть вигоди послуг електронного урядування, вони
бажатимуть більше таких послуг. Безперечно, для людей це буде більш
відкритий, прозорий уряд, і сама функціональність уряду теж поліпшиться»,
– запевнив експерт.
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Представник Міністерства управління і цифризації Польщі Маріуш
Пшибишевський зазначив, що в Польщі електронні послуги доступні на всій
території країни. «Це послуги в галузі оподаткування, митниці, статистики та
в інших сферах. Але деякі проекти були не досить вдалими, тому ми хотіли б
поділитися досвідом з Україною, щоб вона не повторювала наших помилок»,
– підкреслив пан Пшибишевський.
У свою чергу Володимир Гройсман зазначив, що впровадження кількох
електронних послуг, яких люди очікують найбільше, стане одним з перших
завдань новоствореного Агентства з електронного урядування.
«Агентство має дати адекватну відповідь запитам суспільства, і в першу
чергу, викликам у боротьбі з корупцією. Нам вдалося сьогодні зібрати
команду з фахівців високого ґатунку. І я думаю, що використовуючи
можливості наших міжнародних партнерів, ми зможемо об`єднати у справі
ще більше фахівців, які стануть рушійною силою цих процесів», – сказав він.
Володимир Гройсман повідомив, що агентство, яке розпочне повноцінну
роботу протягом місяця, має розробити і впровадити стратегію електронного
урядування в Україні.
Також він підкреслив готовність міжнародних донорів надавати
фінансову та експертну допомогу Україні у впровадженні електронного
урядування. «Питання фінансування дуже об`ємне, оскільки нам потрібно
побудувати мережі, створити електронні продукти, навчити персонал
працювати в цій системі. З іншого боку, система є швидкоокупною, адже нам
не потрібно буде закуповувати папір і ми зможемо значно скоротити
чиновницький апарат, а це значна економія бюджету», – зазначив Віце–
прем’єр–міністр
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247427415&cat_id=2
44276429). – 2014. – 01.07).
***
Прес–служба Держспецзв’язку: у Держспецзв’язку розпочала роботу
група з питань розробки закону про кібернетичну безпеку.
З метою виконання доручення Прем’єр–міністра України від 15 травня
2014 року та завдань рішення РНБО України від 28 квітня 2014 року, у
Держспецзв’язку створено міжвідомчу робочу групу з питань розробки
проекту закону “Про основні засади кібернетичної безпеки України”.
Керівником робочої групи призначено першого заступника Голови
Держспецзв’язку Корнейко Олександра Васильовича. До робочої групи
увійшли керівники підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, представники
Комітету Верховної Ради з питань інформатизації та інформаційних
технологій, МВС, СБУ, Міністерства Оборони, Служби зовнішньої розвідки,
Міністерства економічного розвитку, Національного інституту стратегічних
досліджень та інших державних органів. В склад робочої групи також
включено представників Громадської ради Держспецзв’язку, Інтернет–
асоціації України та Українського союзу промисловців та підприємців.
Відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи (Державна
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служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
(http://www.dsszzi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=114482&cat_i
d=112509). – 2014. – 20.06).
***
Каждый час хакеры получают доступ к 80 тысячам записей,
содержащих личные данные пользователей
С апреля по июнь 2014 года произошло 237 серьезных взломов,
скомпрометировавших более 175 миллионов записей, содержащих
персональную и финансовую информацию пользователей. За первую
половину этого года более 375 миллионов записей были утеряны либо
похищены впоследствии 559 взломов по всему миру.
Согласно результатам исследования, проведенного SafeNet, больше
всего личных данных было скомпрометировано среди компаний,
занимающихся розничной продажей – число похищенных записей составляет
145 миллионов.
В 1% случаев взломов преступникам удавалось обойти сложные
средства защиты. В их число входят использование сильных методов
шифрования или дополнительных средств аутентификации.
"Эти числа шокируют, – говорит Цион Гонен (Tsion Gonen), директор
по стратегии SafeNet. – 175 миллионов похищеных записей во втором
квартале означают, что каждый час хакеры похищают 80 тысяч записей. Пока
мы коренным образом не изменим ситуацию, с каждым днем эти цифры
будут лишь расти".
Гонен советует крупным игрокам рынка думать не только о том, как
предотвратить взлом, но и о том, как минимизировать его последствия. К
примеру, руководитель советует использовать шифрование, чтобы даже в
случае похищения данных хакеры не смогли их использовать.
Основные моменты отчета SafeNet:
Последние 4 квартала обязательно происходил как минимум 1
крупный взлом, вследствие которого более 100 миллионов записей о
пользователях оказывались скомпрометированы;
За второй квартал 2014 года было похищено 175 655 228 записей, что
приблизительно равняется 2 миллионам записей в день и 80 000 записей в
час;
В большинстве случаев взлом происходит из-за вмешательства
сторонних злоумышленников;
Кража личности – самая частая причина взломов. 58% взломов были
произведены именно с этой целью, скомпрометировав 88% всех записей;
Самые частые жертвы взломов – компании, работающие в сфере
здравоохранения. За ними следуют правительственные организации;
Лишь в 10 из 237 взломанных компаниях использовалось шифрование
данных, но только в двух случаях шифрование было достаточно сильным,
чтобы ограничить неавторизованный доступ к данным;
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85% всех взломов произошли на территории США, еще 10% – на
территории Германии.
Значительно уменьшился уровень взломов финансовых компаний
(Украинский
интегратор
защиты
персональных
данных
(http://uipdp.com/news/2014-08/01.html). – 2014. – 01.08).
***

Компания Google изъяла из поисковой выдачи ссылки по более чем
половине запросов от жителей Евросоюза на удаление персональных
данных.
Google уже получила свыше 91 тысячи запросов от европейцев на
удаление личных данных из поиска, которые затрагивают 328 тысяч
интернет-страниц.
Наиболее активными в этом отношении оказались пользователи из
Франции (17,5 тысяч запросов о 58 тысячах интернет-страниц) и Германии
(16,5 тысяч запросов о 57 тысячах страниц).
В то же время, Google отклоняет в среднем по 30 процентов запросов и
требует дополнительных данных еще в 15 процентах случаев. Представители
Google эти данные не прокомментировали.
Специальная онлайн-форма, через которую европейцы могут указать
конкретные нежелательные данные, появилась у Google 30 мая. Позволив
европейцам требовать удаления своих данных, Google начала выполнять
предписание Высшего суда Евросоюза от 13 мая.
Это решение стало результатом борьбы сторонников права на частную
жизнь, которые добиваются для пользователей интернета «права на
забвение». Последнее означает возможность стереть информацию о себе в
интернете, которая зачастую может быть устаревшей, неверной или
нежелательной к распространению. При отказе поисковика от содействия
пользователь может обратиться в суд.
Помимо Google, аналогичную форму для запросов запустила и компания
Microsoft в своем поисковике Bing (InternetUA (http://internetua.com/Googleudalila-iz-poiska-bolee-polovini-zaproshennih-evropeicami-dannih). – 2014. –
25.07).
***
Согласно данным, предоставленным FireEye и Google, некоторые
пользователи Android–устройств стали жертвой очередной вредоносной
кампании, развернутой в Сети. В частности, речь идет о появлении
приложения, выдававшего себя за Google Play.
Известно, что за последний месяц жертвами вредоносного ПО стали
как минимум 200 человек. При этом, преимущественно, программа атакует
корейских пользователей. Обнаружить вирус практически невозможно –
только 3 из 51 антивирусного решения были способны найти на системе
жертвы ложный Google Play с интерфейсом на корейском языке, уверяют в
FireEye.
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Иконка приложения выглядит почти так же, как и у Google Play, а
располагается она на главной странице мобильного устройства. Благодаря
этому повышаются шансы того, что пользователи будут заходить именно во
вредоносное приложение, а не работать с подлинным клиентом.
Активируется программа после первого клика, затем она похищает текстовые
сообщения жертвы, сертификаты подписи, а также пароли, используемые для
online–банкинга.
Стоит отметить, что внимание экспертов по ИБ привлекла одна из
функций приложения. Согласно результатам проведенного исследования,
опция Google App Stoy, якобы предназначенная для удаления программы, не
удаляет его. Это означает, что вредоносное ПО запускается при каждом
включении
или
перезагрузке
системы
(InternetUA
(http://internetua.com/prilojenie––vidauasxee–sebya–za–Google–Play––
pohisxaet–paroli–online–bankinga). – 2014. – 20.06).
***
Компания ESET предупреждает о появлении нового трояна Dyre,
атакующего клиентов крупных коммерческих банков.
Вредоносная программа Dyre используется злоумышленниками для
кражи аутентификационных данных пользователей банковских приложений.
Анализ показал, что троян нацелен на интернет–банкинг CitiGroup, Bank of
America, NatWest, RBS и Ulster Bank.
Dyre внедряет вредоносный код в браузер и перехватывает данные,
когда жертва открывает сайт своего онлайн–банка. Троян совместим с
Chrome, Firefox и Internet Explorer и может маскироваться под загрузку
проигрывателя Flash Player. Зловред способен обойти SSL–шифрование и
двухфакторную аутентификацию в системах интернет–банкинга.
ESET полагает, что Dyre распространяется по схеме crime–as–a–service
(«преступление как услуга» — в некотором смысле аналог SaaS): то есть,
злоумышленники продают вредоносное ПО, оказывают услуги по его
настройке и реализации кибератак.
Жертвы обычно получают вредоносный код в спам–письмах,
предлагающих загрузить с того или иного файлообменного сервиса архив,
якобы содержащий счета или информацию от налоговой службы. Главная
опасность Dyre заключается в том, что трояну зачастую удаётся убедить
пользователя в том, что он подключается к своему банку через безопасное
соединение, защищённое SSL–шифрованием. Это позволяет вредоносной
программе перехватить конфиденциальную информацию и отправить её
злоумышленникам
(InternetUA
(http://internetua.com/novii–bankovskii–
troyan–rabotaet–po––principu–SaaS). – 2014. – 24.06).
***
Злоумышленники рассылают электронные письма, содержащие вирусы,
от имени антивирусных вендоров. Об этом сообщили в компании «Доктор
Веб». В письмах содержатся некие инструкции по противодействия
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вредоносным программам. Но под видом инструкции в прикреплённом файле
содержится скрипт, загружающий на компьютер троян семейства
BAT.encoder.
Компания «Доктор Веб» сообщила, что никогда не рассылала и не
планирует рассылать подобные письма. Представители компании призывают
ни в коем случае не открывать такое письмо.
Также появились сообщения и о рассылке фальшивых писем от имени
компании Amazon. Эти письма сообщают о якобы поступившем заказе.
Пользователю предлагают ознакомиться с детализацией покупки и счетом–
фактурой. Сообщение написано на английском языке, его текст одинаков во
всех известных случаях, различаются только дата и номер заказа. К письму
приложен ZIP–архив, в котором также содержится файл вируса –
BackDoor.Tishop.122.
Аналитики Check Point обратили внимание на то, что в 2013 году
широко распространилось более «умное» вредоносное ПО: 33% организаций
загружали как минимум один файл, зараженный неизвестным ПО, за период
с июня по декабрь 2013 года. Более трети таких файлов имели формат PDF.
Новые инструменты, получившие название «криптеры», дали возможность
создателям вирусов обойти системы противодействия вредоносному ПО
(InternetUA
(http://internetua.com/hakeri–rassilauat–troyani–ot–imeni–antivirusnoi–
kompanii). – 2014. – 29.06).

ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ, ПРОПОЗИЦІЇ
Адміністрація Президента України спільно з Міністерством
економічного розвитку та торгівлі розробили концепцію дерегуляції –
реформування системи регуляторної політики.
Як повідомив Заступник Глави Адміністрації Президента України
Дмитро Шимків, концепція дерегуляції містить програму конкретних
заходів для її впровадження. Втілення у життя цієї реформи дозволить
суттєво спростити ведення бізнесу та зменшити витрати підприємців. «Ми
повинні спростити ведення бізнесу в Україні. Бізнес має бути прозорим, але
влада у взаємодії з бізнесом також повинна бути прозора. Україна стане
державою, привабливою для інвестицій», – сказав він.
Участь у розробці концепції брали громадські організації, провідні
галузеві експерти, представники бізнес–середовища тощо.
Концепція з 800 дерегуляційних ініціатив у загальноекономічному
вимірі торкається скорочення перевірок, ліцензій, дозволів, регламентів,
сертифікатів, приписів і навіть, більш того, ліквідації цілих підрозділів і
державних регулюючих установ. Зокрема, передбачається скорочення
органів, що мають функції контролю – з 79 до 32.
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Під час розробки стратегії по дерегуляції було опитано близько 100
організацій. В рамках концепції проаналізовано і структуровано близько 1000
регуляторних обмежень, розроблено механізм їхнього усунення.
Загальний економічний ефект для ВВП від реалізації дерегуляційних
ініціатив, який очікується, – близько 68 млрд грн. Скорочення корупції –
близько 64 млрд грн, скорочення державних витрат – 24 мрд грн. – було
зазначено на брифінгу, – впровадження тільки 14 першочергових ініціатив
призведе до ліквідації корупційних потоків мінімум на 8–9 млрд грн на рік.
Окрім загальноекономічного виміру, був проведений детальний аналіз
ключових галузей економіки України: харчової, аграрної, будівництва,
електроенергетики, нафти і газу, інформаційних технологій.
Так, дерегуляція у харчовій галузі спрямована на адаптацію
виробничих процесів до норм і стандартів ЄС. Передбачається, що
економічний ефект від дерегуляції складе приблизно 30 млрд грн, корупційна
складова скоротиться приблизно на 7 млрд грн.
Основним напрямом дерегуляції в аграрній галузі є усунення корупції
та стимулювання експорту (економічний ефект – близько 10 млрд грн,
корупційна складова – близько 7 млрд грн).
У нафтогазовій галузі акцент зроблено на підвищення частки нафти і
газу власного видобутку та зменшення залежності від поставок з РФ.
Очікуваний економічний ефект – близько 11 млрд грн і стільки ж від
скорочення корупційної складової.
Дерегуляція в галузі інформаційних технологій спрямована на
інтеграцію українського ІТ–сектору в світовий ринок. Економічний ефект –
близько 6 млрд. грн., корупційна складова – 3 млрд грн.
Концепція буде впроваджуватись з урахуванням найкращих
міжнародних практик. Активна співпраця із Світовим Банком, Міжнародною
Фінансовою Корпорацією, експертами Європейського Союзу та іншими
міжнародними партнерами дозволить усунути надмірні регуляторні бар’єри і
відновити сприятливий бізнес–клімат в Україні.
Очікується, що реалізація цих реформ дозволить підвищити позицію
України у рейтингу Doing Business.
Розробники реформ наголосили, що за умов підтримки цих ініціатив
Верховною Радою ефект від реалізації першого етапу очікується вже через
рік.
Вони відзначили важливість широкого публічного обговорення
реформи, оскільки громадська підтримка є ключовим рушієм реформування.
З метою прямого діалогу влада–бізнес створена інтернет–платформа Easy
Business (www.easybusiness.in.ua) (Офіційне представництво Президента
України (http://www.prezident.gov.ua/news/30981.html). – 2014. – 13.08).
***
Затягування прийняття змін до Податкового кодексу України, що
стосуються
тимчасових
заходів
на
період
проведення
антитерористичної операції на сході України, ще більше поглибить
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економічну кризу в регіоні і унеможливить швидкий процес відновлення
економіки після завершення АТО, – заявив співголова парламентського
об’єднання «Економічний розвиток», президент УСПП Анатолій Кінах,
коментуючи проект змін до Податкового кодексу,.
«Підприємці зі сходу України, ті які переселилися в інші регіони і ті,
які залишилися там, не можуть повноцінно здійснювати свою господарську
діяльність. Це фізично неможливо, тож треба на час АТО підтримати
суб’єкти господарювання. Уже зараз зрозуміло, що без підтримки влади
підприємці сходу зазнають величезних непоправних збитків, а як наслідок –
значні кошти втратить і державна скарбниця», – заявив Кінах.
На думку народного депутата, проект Закону про тимчасові заходи на
період проведення антитерористичної операції №4313а, ухвалений у
першому читанні, лише частково пом’якшать наслідки збитків, завданих
місцевому бізнесу бойовими діями. Адже інфраструктура двох областей
суттєво пошкоджена. Вартість її відновлення обчислюється уже мільярдами
гривень. «Уже зараз уряд має почати розробку плану комплексної відбудови
регіону. Вона має стосуватися не лише відбудови доріг та об’єктів
нерухомості, а й відновлення робочих місць, допомога постраждалим,
підтримка родин, які втратили своє майно і близьких. Уряд має зробити все,
щоб відновити і укріпити довіру до влади в Україні», – вважає Анатолій
Кінах.
Мало просто відбудувати підприємства східного регіону. Тепер їм
доведеться пристосовуватися до нових реалій – переорієнтувати ринки збуту
продукції, шукати нових партнерів на внутрішньому і зовнішньому ринках,
адже більшість з них була пов’язана співпрацею з Росією. «Держава мала б
створити програми допомоги цим підприємствам, щоб допомогти їм
налагодити зовнішні зв’язки, скоригувати їх у відповідності до глобальної
стратегічної політки, а також всіляко сприяти пожвавленню попиту на
внутрішньому ринку», – вважає народний депутат (Український союз
промисловців і підприємців (http://uspp.ua/bіznesu–u–zonі–ato–zaklikayut–
nadati–derzhavnij–zaxist.html). – 2014. – 18.08).
***
Спрощення податкової системи та ефективна децентралізація
фінансів будуть по–справжньому дієвими, якщо їх ухвалюватимуть у
тісних консультаціях з діловою спільнотою та експертами. Про це,
коментуючи урядову Концепцію реформування податкової системи,
заявила віце–президент УСПП з питань податкової політики, голова
Комісії УСПП з питань економічної політики Юлія Дроговоз.
Експерт висловила окремі зауваження до кожного з основних пунктів
реформ, проголошених податковою. «Щодо скорочення кількості податків і
зборів – передбачаєтьсяз 22 до 9. Скасовуються 6 видів зборів, ще 13 видів
податків і зборів трансформуються в 5 видів податків, тобто реального
скорочення не відбувається. А порядок трансформації 13 податків і зборів
поки залишається незрозумілим. Щодо реформування податку на прибуток –
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пропонується запровадити єдиний облік з податку на прибуток, виходячи з
показників фінансової звітності, а кількість податкових різниць скоротити з
49 до 3. Але водночас наявність податкових різниць у вигляді амортизації
обумовлює подвійний облік», – зауважила віце–президент УСПП.
Юлія Дроговоз також детально перерахувала і інші зауваження до
Концепції реформ. Зокрема, за її словами, реформування аграрного сектору,
у частині запровадження додаткових критеріїв, тягне за собою обмеження
права
на
застосування
спецрежиму
з
ПДВ
та
фіксованого
сільськогосподарського податку, тож майже всі великі та середні
сільськогосподарські товаровиробники будуть позбавлені будь–якої
державної підтримки.
Що ж до реформування зарплатних податків, зокрема єдиного
соціального внеску, то зменшення ставки єдиного соціального внеску
призведе до зменшення загального податкового навантаження на доходи
фізичних осіб, але навантаження на приватних підприємців збільшиться до
37 % – 41 %. Відтак, попереджає Юлія Дроговоз, працівники підприємств,
оформлені приватними підприємцями на єдиному податку, не будуть
зацікавлені в легалізації зарплат.
Щодо податку на доходи фізичних осіб. З 6 моделей прогресивної
шкали оподаткування, запропонованих податківцями, більшість також
мають ряд недоліків:
– збільшення податкового навантаження з 15 – 17 % до 25 %;
– система не враховує сучасні тенденції – скорочення кількості
робочих місць та заробітних плат, військовий конфлікт на сході та падіння
обсягів виробництва практично в усіх галузях економіки.
Також віце–президент УСПП зауважила, що в частині оподаткування
пасивних доходів, де пропонується збільшити ставку ПДФО на доходи
фізичних осіб у вигляді дивідендів з 5 % до 15 %, варто взяти до уваги той
факт, що збільшення ставок змусить багатьох інвесторів відмовитись від
розподілу прибутків юридичних осіб та виплати дивідендів.
Реформа адміністрування податків, якою пропонується перевести
основні податки на квартальний звітний період, негативно вплинуть на
можливість
своєчасного
отримання
експортерами
бюджетного
відшкодування ПДВ, зауважила Дроговоз. Також вона висловила думку, що
створення служби фінансових розслідувань, хоча і дасть можливість більш
ефективно контролювати сферу фінансових правопорушень, але водночас
створить ризики виникнення нового потужного механізму тиску на бізнес.
«Сам факт реформування податкової системи – це великий шанс для
вітчизняного бізнесу отримати якісно нові умови співпраці з контролюючими
органами. Водночас ухвалення концепцій майбутніх реформ має відбуватися
у тісній співпраці з експертами і діловою спільнотою, інакше зміни у нашій
податковій матимуть не системний, а виключно косметичний характер», –
заявила віце–президент УСПП, висловивши сподівання на швидке створення
міжвідомчих робочих групи із залученням представників громадськості,
бізнесу, експертів та врахуванні їх зауважень до реформ податкової системи
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(Український союз промисловців і підприємців (http://uspp.ua/pіdpriєmczі–
ta–eksperti–vislovili–svoї–zauvazhennya–do–zaproponovanoї–uryadom–
podatkovoї–reformi.html). – 2014. – 28.08).
***
Запропоновані Урядом зміни у податковому законодавстві стануть
першим кроком на шляху реформ, які підвищать добробут країни. Про це
заявив Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус під час
прес–конференції в Інформаційному агентстві «Укрінформ».
«Уряд поставив на меті провести децентралізацію влади. Відповідно, у
разі передачі повноважень на місця, це буде стосуватися й податкової
системи. Податки мають витрачатися там, де вони збираються.
Децентралізація – це спосіб наблизити податки до їхніх платників. Усі ці
надходження мають контролюватися громадою та людьми на місцях», –
підкреслив Ігор Білоус.
Однією з головних цілей податкової реформи є детінізація економіки.
За інформацією різних джерел, нині «в тіні» працює до 50% бізнесу. Саме
тому, впевнений очільник ДФС, реформування єдиного соціального внеску,
оподаткування заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб – це
нагальна необхідність, а не просто бажання щось змінити.
Більше того, незадовільний стан з виплатою «білих» зарплат створює
проблеми з фінансуванням пенсійної системи. Однак зменшення ставок
цього податку та єдиного внеску можливе лише за умови збільшення
кількості реальних платників, а не оптимізованих податків.
«Якщо ми хочемо платити менше податків – податки мають сплачувати
усі. Ми шукаємо оптимальну модель в оподаткуванні заробітних плат, бо
існуюча модель себе дискредитувала, її треба змінити. Як це не пафосно
звучить, але той, хто сьогодні ухиляється від сплати податків – займається
підривом основ держави», – наголосив Ігор Білоус.
У запропонованій Концепції реформування податкової системи на
розгляд бізнесу та громадськості представлено кілька моделей реформування
податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне страхування.
«Зміни, які ми пропонуємо, в першу чергу, вдарять по тих, хто
займався оптимізацією – тобто по тіньовиках. Тож, і негативне сприйняття
цих реформ буде не від тих, хто платить податки, а від тих, хто ухиляється
від їхньої сплати», – переконаний Голова ДФС (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247516342&cat_id=2
44276429). – 2014. – 11.08).
***
«Відповідно до запропонованої податкової реформи в Україні буде
скорочено кількість податків з 22 до 9», – про це заявив Голова Державної
фіскальної служби України Ігор Білоус під час прямого ефіру на
Eспресо.TV.
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Голова Державної фіскальної служби зазначив, що основні проблеми
української податкової системи – це кількість податків та система їх
адміністрування. Для вирішення цих проблем Уряд України пропонує
комплексний план змін у податковій системі.
«Крім того, наслідком запровадження нової податкової системи стане
зниження тиску на бізнес, зменшення впливу людського фактору та
зменшення корупції», – наголосив І. Білоус.
Розроблену Концепцію реформування податкової системи винесено на
обговорення громадськості та бізнесу, яке триватиме місяць. Після цього
остаточний проект Закону про економічне зростання буде подано на розгляд
Верховної
Ради
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247510185&cat_id=2
44276429). – 2014. – 08.08).
***
Підписання економічної частини Угоди з ЄС не зашкодить
українським підприємцям розвивати власний бізнес, це підтверджує
практика вітчизняних виробників, які мають успішний багаторічний
досвід торгівлі з Євросоюзом. Про це заявив Урядовий уповноважений з
питань європейської інтеграції Валерій Пятницький в ефірі Espreso.TV.
«Українські підприємства працюють на європейському ринку вже
багато–багато років. Ми починали свого часу з таких базових угод,
наприклад, була угода ще в 90–ті роки про торгівлю сталевими виробами. Не
лякались виробники сталеливарної галузі виходити на європейські ринки і
там працювати. У нас була угода про торгівлю текстильними виробами, ті ж
самі малі і середні підприємства, які виробляли і сьогодні виробляють
продукцію по всій Україні, вже працювали з Європейським Союзом», –
зауважив Урядовий уповноважений.
За словами Валерія Пятницького, певні види української продукції, як,
наприклад, харчові продукти з різним ступенем доданої вартості, вже
якнайкраще зарекомендували себе на ринку Євросоюзу.
«Сьогодні продукти харчування, які виробляються в Україні,
починаючи з якихось базових, які в Європі називаються “commodities”
(базові продукти): зернові, або насіння соняшника, олія, і закінчуючи, тими,
що називається «goods», тобто, продукти кінцевого споживання: цукерки, ті
ж самі ігристі вина, споживаються в ЄС. І дійсно, вони користуються
попитом», – підсумував експерт Мінекономрозвитку
(Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
(http://www.me.gov.ua/News/Detail?title=UkrainskiPidpriiemstvaPratsiuiutNaYe
vropeiskomuRinkuVzheBagatoRokivValeriiPiatnitskii). – 2014. – 24.06).
***

На сьогодні Український фонд підтримки підприємництва та інші
фонди підтримки підприємництва обмежені у джерелах формування їх
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коштів, оскільки вони формуються тільки за рахунок бюджетних коштів,
добровільних внесків фізичних і юридичних осіб.
Зазначене не дозволяє у повному обсязі використовувати можливості
на розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва.
З
метою
ефективного
вирішення
проблем
фінансування,
Держпідприємництвом розроблено законопроект «Про внесення змін до
Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні».
Відтак, пропонується розширити джерела формування коштів фондів
за рахунок коштів, залучених під державні гарантії та інших не заборонених
законодавством джерел (отримані від поверненої фінансової підтримки,
відсотки, штрафні санкції, пеня, кошти в межах технічної, благодійної
допомоги тощо) та врегулювати порядок використання коштів цих кошів.
Дія акта буде поширюватись на юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців (суб’єктів мікро–, малого і середнього підприємництва).
Ознайомитися
з
проектом
можна
за
посиланням
http://www.dkrp.gov.ua/info/3732. Пропозиції та зауваження надсилати на
адресу
Держпідприємництва (Державна служба України з питань
регуляторної
політики
та
розвитку
підприємництва
(http://www.dkrp.gov.ua/info/3734.htm). – 2014. – 24.07).
***

Притік в Україну зовнішніх інвестицій в значній мірі залежить від
кроків у напрямку до європейської інтеграції. У цьому переконаний
канадський економіст Олег Гаврилишин.
«Подивіться на Польщу, Чехію, країни Балтії. У цих державах стрімке
зростання обсягу зовнішніх інвестицій спостерігалось ще до вступу в
Євросоюз, на етапі попередніх договорів. Інвестори повірили в
невідворотність демократичних змін», – зазначає він. За словами експерта,
розвиток країни в напрямку до ЄС значно підвищує конкурентоспроможність
держави на світовому ринку капіталу.
«Інвестори міркують так: нехай зараз погано, але через 3–5 років буде
краще і я, як інвестор, хочу бути першим на новому ринку», – додає
О. Гаврилишин.
Тому фахівець підтверджує, що вже початок руху України до членства
в ЄС стане позитивним сигналом для інвесторів. Основним фактором успіху,
за словами економіста, є проведення комплексних реформ, що сприятимуть
підвищенню добробуту людей. «Українське суспільство дуже змінилося.
Воно більше не боїться, у тому числі й труднощів, які викличуть реформи.
Наразі більше, ніж раніше, людей нової генерації – освічених, яким близькі
європейські цінності», – каже канадський експерт.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, за перші чотири
місяця 2014 року в економіку України надійшло $ 570 млн. Загальний обсяг
інвестування в Україну на перше квітня 2014 року становив понад 62 млрд
дол. При чому, майже 80 % інвестицій припадає на країни ЄС, лідерами
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серед яких є Німеччина, Нідерланди, Австрія, Велика Британія та Франція
(Державне агентство з інвестицій та управління національними
проектами України (http://www.ukrproject.gov.ua/news/rukh–u–napryamku–
do–єvropi–e–pozitivnim–signalom–dlya–investoriv–––ekspert). – 2014. – 29.07).
***

…Уряд пропонує заборонити проведення всіх видів перевірок
підприємств крім тих, які проводить Державна фіскальна служба. Про таку
ініціативу заявив прем'єр–міністр Арсеній Яценюк. За його словами, в
Україні сьогодні близько 80 контролюючих інспекцій, інстанцій та установ,
які не впливають на розвиток української економіки. А навпаки − ставлять
палиці в колеса бізнесу.
Детальніше про майбутнє контролюючих органів і як їх скорочення
відіб'ється на роботі бізнесу, радіостанції Голос Столиці розповіла директор
Європейської бізнес–асоціації Ганна Дерев'янко.
– Як ви ставитеся до ініціативи уряду? Раніше владою
заохочувалася робота контролюючих органів, а зараз, виходить, повна
відмова від них?
− Дійсно, потрібно щось змінювати, тому що система працює
неефективно, бізнес не відчуває себе комфортно і таким чином не може
нормально розвиватися. Від цього недоотримує бюджет і немає можливості
фінансувати різні державні програми і давати гідну платню чиновникам, які
працюють на країну. По суті, ланцюгова реакція, яка не дозволяє нам
називатися розвиненою і багатою країною. Тому нормально, що уряд хоче
щось змінювати для того, аби змінити цю парадигму.
Питання − яким чином це робити і чи зможе воно довести почате до
кінця? Що стосується того, що уряд хоче скоротити кількість перевірок − це
теж зрозуміло для бізнесу. Тому що бізнес зараз переглядає свої бізнес–
процеси, намагається відмовитися від непотрібних витрат і зробити так, щоб
нормально протистояти штормовій погоді в політично–економічному плані.
Тому того ж бізнес очікує і від держави.
Але тут треба бути обережним у плані скорочення зарплат чиновників,
бо якщо залишається та ж сама армія чиновників, та ще й з маленькими
зарплатами, це може спровокувати зростаючу корупцію. Невідомо, чи зможе
уряд утримати маневреність державної машини, щоб стримати бажання
збагатитися на корупційних схемах в умовах зовсім жебрацьких зарплат.
Тому тут необхідно скорочення істотної кількості чиновників, але при цьому
підвищення зарплат тих чиновників, які залишаються, щоб дати їм
мотивацію працювати далі.
Що стосується перевірок та їх зменшення. Потрібно або зробити так,
щоб один перевіряючий орган перевіряв підприємців − це здається
бізнесменам логічним, бо гірше, коли вони з різних сторін очікують удару
перевіряючих інстанцій і, по суті, повинні постійно відволікати свою увагу
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на різні перевіряючі структури. Тому, якщо це буде одна перевіряюча
структура, то головне, щоб вона працювала по справедливості − тоді це
логічна
зміна,
і
бізнес
буде
її
вітати
(Голос
Столиці
(http://newsradio.com.ua/2014_07_28/Perev–rki–b–znesu–bagat–she–
chinovnik–legshe–p–dpri–mcju–5610/). – 2014. – 28.07).
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