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ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКУ ПЕРШОГО ЕТАПУ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ І РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА - СКЛАДОВІ ПЕРШОГО ЕТАПУ
РОЗДІЛУ “ ПОЛІПШЕННЯ БІЗНЕС-КЛІМАТУ Й ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” ПРОГРАМИ
(ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)
Конкуренція в економіці захищається Законом України від 26 листопада 1993 року № 3659-XІІ “Про
Антимонопольний комітет України”, Законом України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ “Про захист
економічної конкуренції” і Законом України від 07 червня 1996 року № 236/96-ВР “Про захист від
недобросовісної конкуренції”. Порядок отримання дозволів Антимонопольного комітету України
врегульовано Положеннями про визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів
господарювання на ринку, про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання
(положення про узгоджені дії), про отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання.
Але зазначені заходи переважно врегульовували діяльність великого бізнесу. Підприємництво ж
Україні 2010-го року регулювалося Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва (КВКВ 868) та його територіальними управліннями. Схема організації та взаємодії
центральних органів виконавчої влади, затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2010
року №1085/2010, передбачає ліквідацію Держкомпідприємництва. Відповідний департамент
створюватиметься при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Посилення відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог
законодавства щодо питань надання документів дозвільного характеру
- до 30.08.2010 - розробка законопроекту (головний розробником Держкомпідприємництво)
"Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення
відповідальності дозвільних органів за порушення законодавства з питань видачі документів
дозвільного характеру)" - проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Кодексу України про адміністративні
правопорушення (щодо посилення відповідальності дозвільних органів за порушення
законодавства з питань видачі документів дозвільного характер)."
- до 29.09.2010 - громадське обговорення законопроекту.
- до 29.10.2010 - погодження законопроекту із зацікавленими центральними органами
виконавчої влади.
- до 29.11.2010 - подання до Мінюсту для отримання правової експертизи.
- до 29.12.2010 - розгляд та затвердження законопроекту урядом.
- до 28.01.2011 - внесення законопроекту до Верховної Ради.
- до прийняття Верховною Радою України - робота з відповідними комітетами ВР з супроводу і
просування законопроекту.
- до прийняття Верховною Радою України - супроводження у Верховній Раді України
законопроекту “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного характеру” (реєстр
№ 6262) - проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі документів дозвільного
характеру” (реєстр № 6262). Вказаним проектом передбачається норма щодо незастосування до
суб'єктів господарювання адміністративних стягнень за роботу без одержання документу
дозвільного характеру у разі застосування ними “принципу мовчазної згоди”.
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Підприємництво в Україні 2010-го року регулювалося Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва (КВКВ 868) та його територіальними управліннями. Схема
організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затверджена Указом Президента
України від 9 грудня 2010 року №1085/2010, передбачає ліквідацію Держкомпідприємництва.
Відповідний департамент створюється при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.
Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" від 11 лютого 2010 року N 1869-VI доповнив абзац 8 частиною 4 Закону України від 6
вересня 2005 року № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, виклавши
текст у наступній редакції: “суб'єкт господарювання має право на провадження певних дій щодо
здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання
декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської
діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".
Станом на кінець 2010 року, до Кодексу України про адміністративні правопорушення від
07.12.1984 № 8073-X, прийнятого Верховною Радою УРСР, законопроектом з реєстраційним № 6262
від 01.04.2010 р. остаточно не вносилися зміни. Проект Закону № 6262 про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення порядку видачі
документів дозвільного характеру був прийнятий у першому читанні. У випадку остаточного
схвалення, у Кодексі України про адміністративні правопорушення буде змінено редакції статтей:
- 164. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та,
- 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру.
Юридичною підставою для проектів землеустрою щодо землевідведення є Земельний кодекс України
та закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”.
Дозвільна система у будівництві
До прийняття Верховною Радою України - кодифікація будівельного законодавства в
Містобудівному кодексі - супроводження законопроекту Містобудівного кодексу України
(реєстр. № 6400) з метою його доопрацювання до другого читання.
- до 01.08.2010 - скорочення кількості та строків оформлення дозвільних документів,
необхідних для початку будівельно-монтажних робіт - cтворення робочої групи з реформи
дозвільної системи в будівництві, за участю всіх зацікавлених сторін (міжнародних експертів,
будівельних організацій).
- до 01.09.2010 - виявлення першочергових, найболючіших для гравців ринку вузьких місць в
дозвільній системі в будівництві (з урахуванням минулих напрацювань, досвіду учасників
робочої групи, думки експертів).
- до 15.12.2010 – опис необхідних законодавчих змін та Необхідних інституційних змін Концепція необхідних дій по скороченню кількості і термінів необхідних дозволів для початку
робіт з будівництва.
Оскільки містобудівна діяльність і діяльність з об'єктами архітектури є комплексною діяльністю,
Верховною Радою України 30 червня 2010 року було прийнято за основу законопроект
Містобудівного кодексу України № 6400, який, у випадку прийняття, почне діяти замість декількох
чинних законів, зокрема:
- Закону України № 687-XIV від 20 травня 1999 року “Про архітектурну діяльність”,
- Закону України № 1699-III вiд 20 квітня 2000 року “Про планування і забудову територій”,
- Закону України № 2780-XII від 16 листопада 1992 року “Про основи містобудування”,
- Закону України № 1704-VI вiд 05 листопада 2009 року “Про будівельні норми”,
- Закону України № 208/94-ВР 14 жовтня 1994 року “Про відповідальність підприємств, їх об'єднань,
установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”.
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У випадку прийняття запропонованої редакції Містобудівного кодексу, відносини у сфері планування
і забудови територій також регулюватимуться:
Конституцією України,
Цивільним кодексом України,
Господарським кодексом України,
законом України № 3059-14 від 07.02.2002 р. “Про Генеральну схему планування території України”,
законом України № 525-V від 22.12.2006 р. “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду”,
та законом України № 962-IV від 19 червня 2003 року “Про охорону земель”.
Однією з нагальних проблем залишається спрощення процедури отримання паспорта на забудову
(будівельного паспорта), що видається управліннями з питань містобудування та архітектури
виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.
Для оформлення Актів проведення в натурі виносу меж земельних ділянок органами місцевого
самоврядування створюються комунальні підприємства “Містобудування та кадастр”.
Спрощення процедури відведення земельних ділянок для будівництва.
- до 02.09.2010 - розробка проекту закону.
- до 06.10.2010 - громадське обговорення законопроекту.
- до 06.11.2010 - погодження законопроекту із зацікавленими центральними органами
виконавчої влади.
- до 20.11.2010 - подання до Мін'юсту для отримання правової експертизи.
- до 05.12.2010 - розгляд та затвердження законопроекту урядом.
- до прийняття Верховною Радою України - внесення законопроекту до Верховної Ради.
Цілком можливо, що законодавче врегулювання проектів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд,
відбудеться після ухвалення Законів України, передбачених перехідними положеннями Земельного
кодексу України:
- “Про державний земельний кадастр”,
- “Про ринок земель в Україні”.
Станом на 2010-й рік, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, виконувалися суб'єктами
господарської діяльності, проектними організаціями - ліцензіатами Державного комітету України із
земельних ресурсів, на підставі рішень виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.
Юридичною базою для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, згідно
кодів цільового використання землі (УКЦВЗ) та кодів форми власності на землю (УКФВЗ), є:
- Земельний кодекс України,
- Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”,
- Закон України від 23 грудня 1998 року № 353-XIV “Про топографо-геодезичну та картографічну
діяльність”,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 266 “Про затвердження типового
договору про розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок”,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2003 року № 677 “Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.
Процесуально проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджуються з:
- головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету органу місцевого
самоврядування,
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- управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру,
- санітарно-епідеміологічними станціями Міністерства охорони здоров'я України,
- екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та
- управлінням Державного комітету із земельних ресурсів України, щодо дотримання статей 20 та
124 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України “Про землеустрій” та еталону проекту
відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб, затвердженого
Держкомземом від 18.06.1997 р.
- управлінням культури, згідно статті 36 Закону України “Про охорону культурної спадщини” та
статті 19 Закону України “Про охорону археологічної спадщини”.
Ліцензування:
- до 30.09.2010 - переглянути види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню за
вказаними вище критеріями, й скасувати ліцензування видів діяльності, що не становлять
небезпеки для держави, життя й здоров'я людини й довкілля (на 30% до кінця 2010 р. з
подальшим послідовним скороченням) - скорочення кількості видів господарської діяльності,
що підлягають ліцензуванню не менш ніж на 30% Проект Закону України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо зменшення кількості видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню".
- Кабінетом Міністрів України (листом від 14.06.2010 № 7515/0/2-10 за підписом Віце-прем'єрміністра України С. Тігіпко) Проект Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо зменшення кількості видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню” передано до Адміністрації Президента України з пропозицією
внесення його до Верховної ради України від імені Президента України, як суб'єкта
законодавчої ініціативи та визначити як невідкладний з метою його позачергового розгляду.
Потрібно вносити зміни до Закону України від 01 червня 2000 року № 1775-III “Про ліцензування
певних видів господарської діяльності”. Верховна Рада Україна прийняла Закон України від
19.10.2010 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності", яким скасувала ліцензування 23-х видів
господарської діяльності. Верховна Рада Україна скасувала ліцензії для видобутку корисних
копалин, торгівлі коштовностями і турбізнесу.
Коди бюджетних платежів, згідно Наказу Мінфіну від 27.12.01 р. № 604, за деякі з ліцензій:
14060000

Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності

14060100

Податок на промисел

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів

14060300

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності

14060400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності

14060500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

14060600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового

14060700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та
тютюновими виробами

14060800

Код виключено
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14060900

Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності

14061000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами

14061200

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення

14061400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких
ліцензій

14061500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики

14061700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких
ліцензій

- до 4 кварталу 2010 р. - узгодити вартість надання ліцензій з фактичними видатками,
пов'язаними з наданням ліцензії - проведення моніторингу відповідності розміру плати за
видачу ліцензії обсягу фактичних організаційних витрат, пов'язаних з наданням цієї
адміністративної послуги - за результатами моніторингу у разі необхідності внесення змін до
постанови КМУ від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів
господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".
Останні зміни до Постанови КМУ вiд 29.11.2000 № 1755 вносилися ще 2 березня 2010 року.
- до ІV кв. 2010 р. - прийняти Закону України про адміністративні послуги, яким, зокрема,
визначити принципи делегування владних повноважень, платність або безкоштовність надання
адміністративних послуг, порядок визначення розмірів оплати за надання платних
адміністративних послуг - робота з відповідними комітетами ВР із супроводу законопроекту,
розробленго н.д. Коновалюком В. І. реєстр. № 6199.
- до 16.08.2010 - розробка законопроекту - прийняття законопроекту адміністративнопроцедурного кодексу.
- до 30.08.2010 - громадське обговорення законопроекту - опублікування проекту закону на
сайті Держкомпідприємництва.
Проривом в адміністративному праві України став Кодекс адміністративного судочинства України
від 6 липня 2005 року № 2747-IV, неформально відомий як адміністративний процесуальний кодекс.
Судова система складається з двадцяти семи окружних адміністративних судів та з дев҆яти
апеляційних адміністративних судів.
Концепцію розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади було
схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року № 90-р.
Постановою Кабінету Міністрів України № 532 від 27.05.2009 затверджено Положення про Реєстр
державних та адміністративних послуг. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня
2007 р. № 494-р затверджено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої влади.
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Більшість адміністративних послуг можна віднести до розділу 75 Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016 97.
Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
30.06.2010 року схвалено для розгляду та прийняття Верховною Радою України законопроекту
реєстр. № 6199, поданого н.д. В. Коновалюком в першому читанні за основу за умови врахування
пропозицій Мін'юсту та Держкомпідприємництва щодо подання його разом в пакеті з проектом
адміністративно-процедурного кодексу.
Опис необхідних дій
- до 30.09.2010 - Погодження законопроекту із зацікавленими центральними органами
виконавчої влади
- до 15.10.2010 - Розгляд та затвердження законопроекту урядом - затверджений КМУ
законопроект.
- до прийняття Верховною Радою України - внесення законопроекту до Верховної Ради.
Зазначений законопроект у 2010-му році не розглядався у першому читанні.
Переглянути затверджені урядом види платних послуг з подальшим розмежуванням їх на
адміністративні (державні) і господарські.
- до 01.09.2010 - розробка проекту нормативно-правового акту з метою оптимізації
(розмежування платних послуг на адміністративні (державні) та господарські, скасування
послуг, повноваження з надання яких не передбачено законами України та актами Кабінету
Міністрів України та, які дублюють функції державних органів) кількості платних послуг, які
надаються органами виконавчої влади.
- до 01.10.2010 - погодження проекту нормативно-правового акту із зацікавленими
центральними органами виконавчої влади.
- до 15.10.2010 - подання проекту нормативно-правового акту Кабінету Міністрів для його
прийняття.
Експертами Національного інституту стратегічних досліджень нараховано двадцять три постанови
Кабінету Міністрів України, якими затверджуються переліки платних державних послуг:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах
освіти”.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. № 534 “Про затвердження Переліку
платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та
комунальній формі власності”.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 639 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок
бюджетних коштів”.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855 “Про затвердження переліку
платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 969 “Про перелік платних послуг, які
можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на
державній формі власності”.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1379 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до
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сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і
фізичних осіб”.
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1999 р. № 1432 “Про затвердження переліку
державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз
Міністерства юстиції”.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 798 “Про затвердження переліку
платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи”.
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1913 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду”.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1430 “Про затвердження переліку
платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами
Міністерства екології та природних ресурсів”.
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 644 “Про затвердження переліку
додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами”.
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 647 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної
політики”.
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1952 “Про затвердження переліку
платних послуг, що можуть надаватися митними органами”.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 586 “Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву”.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”.
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1553 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи страхового фонду
документації у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду
документації”.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 “Про порядок надання платних
соціальних послуг та затвердження їх переліку”.
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1180 “Про затвердження переліку
платних послуг, що можуть надаватися державними квітково-декоративними насіннєвими інспекціями
Державного комітету з питань житлово-комунального господарства”.
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 41 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися Державною фельд'єгерською службою”.
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ”.
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1017 “Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися органами та установами Державної кримінально-виконавчої
служби”.
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 578 “Про затвердження переліку
платних послуг Державної служби з карантину рослин та розміру плати за їх надання”.
Окремі розділи деяких постанов визнавалися неконституційними рішеннями Конституційного Суду
України.
Створити єдину електронну базу даних адміністративних (державних) послуг органів
виконавчої влади й місцевого самоврядування.
- до 01.09.2010 - розробка проекту рішення Кабінету Міністрів України про визначення
пілотних адміністративних послуг для надання їх в електронному вигляді.
- до 01.11.2010 - розробка Порядку розроблення регламентів надання адміністративних послуг.
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- до 31.12.2010 - розробка проектів регламентів надання пілотних адміністративних послуг.
Закон України від 9 січня 2007 року “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки” передбачає комплекс заходів для інформатизації суспільства.
Президентом України було видано низку указів:
- від 20 жовтня 2005 року “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних
технологій”,
- від 1 серпня 2002 року “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів
державної влади”,
- від 31 липня 2000 року “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31
липня 2000 року,
Кабінетом Міністрів України видано декілька постанов:
- від 28 жовтня 2004 року “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного
документообігу в органах виконавчої влади”,
- від 28 жовтня 2004 року “Про затвердження порядку застосування електронного цифрового підпису
органами виконавчої влади і місцевого самоврядування і органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”,
- від 28 жовтня 2004 року “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”.
Деякі пілотні проекти передбачені у проекті концепції Державної цільової програми реформування
державного управління та державної служби на 2011-2015 роки.
Входження до бізнесу і вихід з бізнесу
- до прийняття Верховною Радою України - урегулювання питання про акредитацію
представництв і філій іноземних компаній за заявним принципом - законопроект "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо акредитації на території України
відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб" - реєстр. № 5148 від 30.03.2010 супроводження законопроекту у комітетах Верховної Ради. 29.06.2010 прийнято в першому
читанні. Готується на друге читання.
- до прийняття Верховною Радою України - запровадити електронну державну реєстрацію
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та взаємний обмін інформацією між усіма
учасниками державної реєстрації - законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб'єктів
господарювання)" - реєстр. № 6261 від 01.04.2010 - супроводження законопроекту у комітетах
Верховної Ради. 29.06.2010 прийнято в першому читанні. Готується на друге читання.
- до 15.07.2010 - спростити процедуру добровільного припинення господарської діяльності
юридичної особи й фізичної особи-підприємця - погодити законопроект Закону України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедур припинення
юридичних осіб та фізичних осіб підприємців”, розробленого Комітетом на виконання
доручення КМУ від 04.06.2010 № 33081/0/1-10.
- до 22.07.2010 - погодити законопроект.
- до 02.08.2010 - подати законопроект для проведення правової експертизи та для отримання
висновку.
- до 15.08.2010 - подати законопроект до КМУ.
- до 30.08.2010 - внести законопроект до Верховної Ради.
- до 15.09.2010 - супроводження законопроекту у комітетах Верховної Ради.
- до 30.09.2010 - супроводження законопроекту у комітетах Верховної Ради.
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Означення мультиплікаторам входження до бізнесу та виходу з бізнесу надані в п. 2 Національного
стандарту № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженого Постановою КМУ 1655 від
29.11.2006 р.
Діяльність відокремлених підрозділів юридичних осіб регулюється частиною п'ятою статті 55, а
управління підприємствами врегульовується частиної 4 статті 65 Господарського кодексу України від
16 січня 2003 року № 436-IV. Відомості про відокремлені підрозділи суб'єкту господарювання
включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законодавством, згідно статті
58 Господарського кодексу України.
Проект Закону України № 5148/П було прийнято у першому читанні Постановою Верховної Ради
України № 2370-VI від 29 червня 2010 року. У проекті пропонується запровадити акредитацію
відокремлених підрозділів іноземних суб’єктів господарської діяльності, зокрема їх представництв та
філій, з внесенням відповідної інформації про такі підрозділи до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення
процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)” повинен внести зміни до
низки нормативно-правових актів, зокрема до:
- статтей 166-6 “Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського
обліку при ліквідації юридичної особи” та 166-11 “Порушення законодавства про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” Кодексу УРСР “Про адміністративні
правопорушення”,
- статтей 50-1, 105, 111, 112 Цивільного кодексу України,
- до частини 8 статті 59, статтей 60 та 61 Господарського кодексу України,
- абзацу 2 статті 7, статтей 20, 21 та 23 Закону України “Про господарські товариства”.
Головне науково-експертного управління апарату Верховної Ради України пропонує повернути
законопроект на доопрацювання. Акредитація відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб
на території України має полягати у їх державній реєстрації згідно з Законом України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Зокрема, не зрозуміло, навіщо вводити
новий термін “акредитація”, якщо можна вживати існуючий термін “державна реєстрація”.
Скоротити, шляхом прийняття нового закону про банкрутство, строки процедури банкрутства,
забезпечити паритетність захисту інтересів боржників і кредиторів, запровадити дієвий
механізм відновлення платоспроможності боржника та запобігання майновим маніпуляціям.
- до 30.07.2010 - створення робочої групи.
- до 15.10.2010 - написання робочою групою законопроекту, з урахуванням існуючих
напрацювань, у тому числі проекту закону, підготовленого робочою групою при кураторстві
Фонду "Ефективне Управління".
- до 16.11.2010 - громадське обговорення законопроекту.
- до 16.12.2010 - проведення круглих столів з питання обговорення законопроекту.
- до 29.12.2010 - Узгодження законопроекту а) у системі КМУ б) на рівні роб. групи / вик.
секретаря КЕР / засідання КЕР.
- до 29.12.2010 - розгляд та затвердження законопроекту урядом.
- до 05.01.2010 - внесення законопроекту до Верховної Ради.
- до прийняття Верховною Радою України - робота з відповідними комітетами ВР з супроводу і
просування законопроекту.
Закон України від 14.05.92 р. № 2343-XII “Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом” визначає банкрутством визнану господарським судом
неплатоспроможність, наслідком якої можливе застосування ліквідаційної процедури. Справа про
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банкрутство порушується судом. Сторонами правовідносин у банкрутстві є кредитор і боржник.
Порядок задоволення вимог кредиторів прописаний у статті 112 “Задоволення вимог кредиторів”
Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року та у статті 31 Закону України № 2343-XII від
14.05.92 р. “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Згідно
статті 31 “Черговість задоволення вимог кредиторів” Закону України № 2343-XII від 14.05.92 р.:
“1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог
кредиторів, у порядку, встановленому цією статтею:
1) у першу чергу задовольняються:
а) вимоги, забезпечені заставою;
б) вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати за три місяці роботи, що передують
порушенню справи про банкрутство чи припиненню трудових відносин у разі звільнення
працівника до порушення зазначеної справи, грошової компенсації за всі невикористані дні
щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, право на які виникло
протягом двох років, відпрацьованих до порушення справи про банкрутство чи припинення
трудових відносин, інших коштів, належних працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на
роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або
громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для
працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для
працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), право на які виникло
протягом трьох останніх місяців до порушення справи про банкрутство чи припинення трудових
відносин, а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових
відносин, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; ( Підпункт "б" пункту 1
частини першої статті 31 в редакції Закону N 2597-IV ( 2597-15 ) від 31.05.2005 )
в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав
кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб; ( Пункт 1
частини першої статті 31 доповнено підпунктом "в" згідно із Законом N 2740-III ( 2740-14 ) від
20.09.2001 )
в-1) вимоги кредиторів за договорами страхування; { Пункт 1 частини першої статті 31
доповнено підпунктом "в-1" згідно із Законом N 675-VI ( 675-17 ) від 17.12.2008 }
г) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та
роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:
витрати на оплату державного мита;
витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство;
витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу
майна банкрута;
витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі
про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;
витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),
пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням
господарського суду за рахунок їх коштів;
витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону.
Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації нею частини
ліквідаційної маси, якщо інше не передбачено цим Законом;
2) у другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із зобов'язань банкрута перед
працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового
колективу до статутного фонду підприємства), крім вимог, задоволених у першу чергу,
зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом
капіталізації відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому
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Фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань зі сплати страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового
державного соціального страхування, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих
товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти)
довірителів (вкладників); { Пункт 2 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2597-IV ( 2597-15 ) від 31.05.2005, N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; в редакції
Закону N 435-V ( 435-16 ) від 12.12.2006 }
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів). Вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним
резервом; ( Підпункт 3 частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1713-IV (
1713-15 ) від 12.05.2004 )
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і
вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в
процедурі санації боржника;
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового
колективу до статутного фонду підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від
продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги.
3. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного
задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що
належить кожному кредиторові однієї черги.
4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги
ліквідаційна комісія не враховує суму грошових вимог цього кредитора.
5. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і
вважаються погашеними.
6. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.
7. У разі якщо господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи банкрута, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникові
або уповноваженому ним органу, а майно державних підприємств - відповідному органу
приватизації для наступного продажу. Кошти, одержані від продажу цього майна,
спрямовуються до Державного бюджету України”.
Ліквідаційна процедура передбачає припинення повноважень органів управління та звільнення
керівних посадових осіб із записом у трудовій книжці. З дня призначення ліквідатора йому
переходять усі права. Ліквідація професійних учасників ринку цінних паперів має свої особливості.
Діяльність арбітражного керуючого є ліцензійною. Припинення зобов'язань відбувається у випадку
поєднання боржника і кредитора в одній особі, або у випадку смерті боржника.
Положення про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство затверджено Наказом Міністерства економіки
України № 77 від 11.04.2001 року.
5 Державний нагляд і контроль
Скоротити кількість державних контролюючих функцій шляхом проведення аудиту й аналізу
контролюючих функцій, з подальшим скасуванням контролюючих органів, у діяльності яких
зникла необхідність.
- до 23.08.2010 - підготовка орієнтовного переліку законодавчих актів, якими визначені функції
з державного нагляду (контролю) органами виконавчої влади.
- до 23.08.2010 - здійснити інвентаризацію органів державного нагляду (контролю), що
знаходяться у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади і здійснюють функції
державного нагляду (контролю) за суб'єктами господарювання.
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Базовим документом є Закон України 5 квітня 2007 року № 877-V “Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, стаття 1 якого визначає “державний нагляд
(контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду
(контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання
порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства,
зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення,
навколишнього природного середовища”. Кабінет Міністрів України затвердив розпорядження від
15 вересня 2010 р. № 1850-р “Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”.
Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний нагляд (контроль) у
відповідних сферах господарської діяльності (діяльність яких підпадає під сферу дії Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності") було
викладено у додатку 1 до листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва, з детальним викладом предметів контролю, суб'єктів контролю, об'єктів контролю та
правових підстав для здійснення контролю.
Питання проведення інвентаризації органів державного нагляду стало дуже актуальним після виходу
Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010, який запровадив реорганізацію,
ліквідацію та перейменування органів центральної виконавчої влади. Але остаточну інвентаризацію
так і не було проведено.
Завершення розробки й впровадження критеріїв оцінювання ступеня ризику від ведення
суб'єктами господарської діяльності й періодичності проведення планових заходів державного
нагляду (контролю).
- до 25.06.2010 - погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, яким
встановлюється граничний строк для розробки і затвердження критеріїв оцінки ступеня
ризику, із зацікавленими органами виконавчої влади.
- до 07.07.2010 - подання проекту розпорядження до Мін'юсту для отримання правової
експертизи.
- до 09.08.2010 - розгляд та затвердження проекту розпорядження Урядом.
- до 09.10.2010 - опрацювання Держкомпідприємництвом проектів постанов КМУ, якими
затверджуються критерії оцінки ступеня ризику.
Стаття 1 Закону України 5 квітня 2007 року № 877-V дає означення, що “прийнятний ризик соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично
допустимого рівня”, а “ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення
негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них”.
Згідно ч. 2 статті 5 цього ж Закону, “орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до
його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської
діяльності.” “З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що
підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім
та незначним”. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику залежно від сфери діяльності
зроблено в постановах Кабінету Міністрів України:
- від 17.04.08 р. № 365 – “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду
(контролю) у галузі залізничного транспорту”,
- від 21.05.08 р. № 483 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів,
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пов'язаних з державним наглядом (контролем) за додержанням порядку формування, встановлення та
застосування цін (тарифів)”,
- від 03.09.08 р. № 775 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування”,
- від 03.09.08 р. № 790 “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем
ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення
заходів державного нагляду (контролю)”,
- від 27.12.08 р. № 1164 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції
(виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)”,
- від 21.01.09 р. № 25 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)”.
- від 15.04.09 р. № 345 “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття”.
- від 03.06. 09 р. № 540 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності”.
- від 03.06. 09 р. № 547 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів,
пов'язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням
і похованням”.
- 03.12.09 р. № 1288 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання, що повинні виконувати норматив
робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю)”.
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності,
встановлюються зазначеними постановами, які також встановлюють періодичність проведення
державного контролю для кожного з трьох ступенів ризику по кожній із сфер діяльності. Зовсім не
зрозуміло, які ще постанови КМУ план-графік має на увазі.
Зміна підходів до здійснення державного нагляду з прямого контролю до профілактики й
запобігання порушень законодавства; визначити перелік.
- до 15.07.2010 - Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, який
зобов'язує органи виконавчої влади розробити та затвердити накази із переліками питань та
уніфікованими формами актів, із зацікавленими органами.
- до 30.07.2010 - подання проекту розпорядження до Мін'юсту для отримання правової
експертизи.
- до 15.08.2010 - Розгляд та затвердження проекту розпорядження Урядом.
- до 09.10.2010 - Опрацювання Держкомпідприємництвом проектів наказів, якими
затверджуються уніфіковані форми актів та переліки питань для здійснення заходів державного
нагляду (контролю).
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Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва ліквідовано Указом
Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010, а діяльність подібного органу
продовжуватиметься у складі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. У 2010-му році зміни до
постанов КМУ щодо уніфікації форм актів не вносилися.
Увести відповідальність органів державного нагляду (контролю) за збитки, завдані суб'єкту
господарювання неправомірними діями і недотриманням процедури здійснення державного
нагляду (контролю).
- до 01.08.2010 - проведення дослідження та аналізу законодавства країн СНД щодо
відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за недотримання ними
процедури здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Способи (процедури) здійснення державного нагляду визначаються законами та нормативноправовими актами.
Привести систему санітарних і фітосанітарних стандартів у відповідність до законодавства ЄС
- до 30.08.2010 - Затвердити Закон України "Про внесення змін та доповнень до закону "Про
безпечність та якість харчових продуктів" - Створити робочу групу з представників
зацікавлених міністерств та асоціацій виробників харчових продуктів. Підготовити першу
редакцію проекту, розпочати громадське обговорення.
- до 15.10.2010 - Підготовити другу редакцію проекту.
- до 30.10.2010 - Розпочати узгодження законопроекту.
- до 15.11.2010 - Провести трете засідання робочої групи, узгодити законопроект.
- до 30.11.2010 - Затвердити законопроект КМУ.
- до 15.12.2010 - Зареєструвати законопроект в ВРУ.
Санітарні норми врегульовуються Законом України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII “Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та актами Державної санітарноепідеміологічної служби).
Фітосанітарні норми врегульовуються Законом України від 30.06.1993 р. № 3348-XII “Про карантин
рослин”. Наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 року № 414 затверджено
“Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту,
порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів”.
Україна розпочала переговори про зону вільної торгівлі з ЄС 5 травня 2008 року, обговорюючи
вільний рух товарів, послуги та інвестиції, інституційні реформи, тощо. Одночасно, Україна
підписала Угоду країн СНД від 15.04.1994 р. “Про створення зони вільної торгівлі”, яке набуло
чинності для України 15.12.1999 р.
Востаннє, зміни до Закону України вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР “ Про безпечність та якість харчових
продуктів” вносилися 06 липня 2010 року.
Затвердити Постанову КМУ "Про виконання зобов'язань перед СОТ, що визначені п. №327
Звіту Робочої групи з питань вступу до СОТ".
- до 30.08.2010 - Створити робочу групу з представників зацікавлених міністерств та асоціацій
виробників харчових продуктів. Підготовити першу редакцію проекту, розпочати громадське
обговорення - Перше засідання робочої групи. Перша редакція проекту, його розміщення на
офіційному сайті для громадського обговорення.
- до 15.10.2010 - підготовити другу редакцію проекту. Розпочати узгодження проекту.
- до 30.10.2010 - узгодити проект.
- до 15.11.2010 - розглянути проект в КМУ.
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Вступ України до Світової організації торгівлі (колишньої багатосторонньої Генеральної угоди про
тарифи і торгівлю, створеної 1948 року) був передумовою започаткуванню переговорів про зону
вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Згідно п. 327 Звіту робочої групи з питань
вступу України до СОТ, який є частиною законодавства України згідно Закону України “Про
ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі” від 10 квітня 2008 року
N250-V, з моменту ступу до СОТ Україна має застосовувати всі власні санітарні та фітосанітарні
заходи відповідно до положень Угоди СОТ з санітарних та фітосанітарних заходів. До санітарних
заходів згідно цієї Угоди відносяться і обов`язкові параметри безпечності. Проект Постанови
Кабінету Міністрів України “Про виконання зобов`язань перед СОТ, що визначені п. 327 Звіту
робочої групи з питань вступу України до СОТ” базується на положеннях частини другої п. 1 Додатку
С Угоди СОТ про санітарні та фітосанітарні заходи.
Затвердити наказ Головного державного санітарного лікаря щодо уточнення переліку об'єктів
державної санітарно-епідеміологічної експертизи з метою його приведення у відповідність до
Регламенту ЄС № 258/97 від 27 січня 1997 р. стосовно новітніх харчових продуктів і новітніх
інгредієнтів.
- до 30.08.2010 - створити робочу групу з представників зацікавлених міністерств та асоціацій
виробників харчових продуктів. Підготовити першу редакцію проекту, розпочати громадське
обговорення.
- до 15.10.2010 - підготовити другу редакцію проекту. Розпочати узгодження проекту.
- до 30.10.2010 - узгодити проект.
- до 15.11.2010 - затвердити Наказ.
Вимогу відповідного маркування продуктів, які складаються з або містять ГМО, встановлено статтею
19 Директиви 2001/18/ЄС.
Стаття 8 Регламенту ЄС 258/97 від 27 січня 1997 р. встановлює відповідного маркування продуктів
для нових продуктів.
У статті 4 Регламенту ЄС 1830/2003 зазначено, що в супроводжуючих продукт документах, який
містить чи складається з ГМО, повинна міститися інформація про наявність ГМО у продукті.
Затвердити наказом Головного державного санітарного лікаря України СанПіН по
застосуванню ароматизаторів включаючи перелік дозволених до використання в харчових
продуктах ароматизаторів.
- до 30.09.2010 - створити робочу групу з представників зацікавлених міністерств та асоціацій
виробників харчових продуктів. Підготовити першу редакцію проекту, розпочати громадське
обговорення.
- до 15.10.2010 - підготовити другу редакцію проекту. Розпочати узгодження проекту.
- до 30.10.2010 - узгодити проект.
- до 15.11.2010 - затвердити Наказ.
Проект Наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Державних санітарних
норм та правил по застосуванню ароматизаторів" було оприлюднено на веб-сторінці МОЗ 02
листопада 2011 року.
Технічне регулювання
Поділ функції стандартизації, контролю відповідності й ринкового нагляду між різними
органами з метою уникнення конфлікту інтересів. Прийняття законів України:
- “Про державний ринковий нагляд”,
- “Про загальну безпечність продукції”,
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- “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції”.
- до 15.08.2010 - направлення президентською адміністрацією законопроектів на погодження із
заінтересованими ЦОВВ.
- 30.08.2010 - відстеження законопроектів у Верховній Раді України.
- до 01.10.2010 (приблизно) - супровід законопроектів у Верховній Раді України.
- до 30.08.2010 - створення робочої групи за участю міжнародних експертів для підготовки
пропозицій щодо реорганізації Держспоживстандарту та підготовки проекту постанови
Кабінету Міністрів України щодо удосконалення державного управління у сфері технічного
регулювання та захисту прав споживачів - у тижневий термін після прийняття Законів України
“Про державний ринковий нагляд”, “Про загальну безпеку продукції”, “Про відповідальність
постачальника за дефектну продукцію”, “Про внесення змін до деяких законів України”.
- до 15.11.2010 - підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення
державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів (щодо
реорганізації Держспоживстандарту) - у місячний термін після прийняття законів України
“Про державний ринковий нагляд”, “Про загальну безпеку продукції”, “Про відповідальність
постачальника за дефектну продукцію”.
- до 15.11.2010 - підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення
державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів (щодо
реорганізації Держспоживстандарту) - у місячний термін після прийняття законів України
“Про державний ринковий нагляд”, “Про загальну безпеку продукції”, “Про відповідальність
постачальника за дефектну продукцію”.
- до 30.11.2010 - подання до Мінекономіки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо
удосконалення державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав
споживачів (щодо реорганізації Держспоживстандарту).
До запланованого поділу функції стандартизації, контролю відповідності й ринкового нагляду, увесь
2010-й рік в Україні залишалася чинною наступна нормативно-правова база:
- стандарти (до імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації,
встановлений Законом України № 2408-III від 17.05.2001 р. “Про стандартизацію”, Декретом
Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”,
встановлюється Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та
підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 14.05.2008 р. № 446. Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні,
затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої
політики від 01.02.2005 р. № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні”),
- технічне регулювання (відповідно статті 13 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV “Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та статті 14 Закону України “Про
захист прав споживачів” з метою недопущення ввезення на митну територію України продукції
(товару), яка не відповідає вимогам технічних регламентів), Указом Президента України від 13 липня
2005 р. № 1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та
споживчої політики", Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і
споживчої політики від 14 жовтня 2010 р. № 467 затверджено Перелік продукції, що підлягає оцінці
відповідності вимогам технічних регламентів в Україні),
- оцінка відповідності (Закон України № 2406-ІІІ від 17.05.2001 р. “Про підтвердження
відповідності”, інформуючи споживача, що продукція зареєстрована в системі УкрСЕПРО, також є
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від
29.01.2007 № 6 “Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена
декларацією про відповідність”).
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Верховна Рада України прийняла закон України вiд 02.12.2010 № 2735-VI “Про державний ринковий
нагляд і контроль нехарчової продукції” та закон України від 2 грудня 2010 року № 2736-VI “Про
загальну безпечність нехарчової продукції”.
Проект Закону України від 01.12.2010 р. № 7408 “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок
дефекту в продукції” внесено до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України як суб'єктом
законодавчої ініціативи.
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики був
перетворений у Державну службу технічного регулювання України Указом Президента України від 9
грудня 2010 року №1085/2010.
Перехід на добровільний принцип застосування національних і регіональних стандартів за
винятком тих, на які є посилання в технічних регламентах.
Забезпечити виконання Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів
(ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність з Угодою з технічних
бар'єрів в торгівлі СОТ, зокрема забезпечення координації робіт з перегляду центральними
органами виконавчої влади 3326 зазначених міждержавних стандартів.
- до 15.07.2010 - Підготовлення проектів листів до центральних органів виконавчої влади виконавців Програми - листи до центральних органів виконавчої влади -виконавців Програми
перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та
приведення їх у відповідність з Угодою з технічних бар'єрів в торгівлі СОТ щодо забезпечення
виконання цього заходу.
- до 30.10.2010 - аналіз пропозицій центральних органів виконавчої влади та технічних
комітетів стандартизації щодо подальшого застосування міждержавних стандартів узагальнена інформації щодо подальшого застосування міждержавних стандартів.
- до 30.10.2010 - аналіз пропозицій технічних комітетів стандартизації, які виконують роботи з
перевірки міждержавних стандартів на замовлення Держспоживстандарту щодо подальшого
застосування 320 міждержавних стандартів.
- до 30.12.2010 - підготовлення на основі узагальненої інформації технічних комітетів
стандартизації, які виконують роботи з перевірки міждержавних стандартів на замовлення
Держспоживстандарту, проектів наказів Держспоживстандарту стосовно скасування
міждержавних стандартів та прийняття їх як національні.
- до 30.12.2010 - підготовлення на основі узагальненої інформації центральних органів
виконавчої влади та технічних комітетів стандартизації щодо подальшого застосування
міждержавних стандартів проектів наказів Держспоживстандарту стосовно скасування
міждержавних стандартів та прийняття їх як національні.
Україна, разом з іншими одинадцятьма колишніми радянськими республіками, підписала 13 березня
1992 р. Угоду про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації,
згідно якої стандарти ГОСТ стали міждержавними на території дванадцяти колишніх радянських
республік. До угоди є два протоколи - від 3 листопада 1995 р. та 20 червня 2000 р.
Згідно даних Держспоживстандарту, станом на 1 березня 2006 року фонд чинних в Україні
міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, складав 16765 стандартів. Ці стандарти
за роками введення їх у дію та у відсотковому відношенні до загальної кількості розподілені таким
чином:
1947 - 1959 роки - 84 стандарти (0,5 %);
1960 - 1969 роки - 973 стандарти (5,8 %);
1970 - 1979 роки - 6672 стандарти (39,8 %);
1980 - 1991 роки - 9036 стандартів (53,9 %).
Згідно даних Державної служби технічного регулювання України, було розроблено Програму
перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та
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приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі Світової організації торгівлі,
затвердженої наказом Держспоживстандарту від 13.03.2006 № 77. Всього за період з 1992 по 2008
роки розроблено, з урахуванням переглянутих, 137 національних стандартів.
Забезпечити розроблення не менш як 1500 стандартів на рік, необхідних для впровадження
технічних регламентів.
- до 15.07.2010 - підготовка проектів листів до ЦОВВ щодо забезпечення розроблення проектів
національних стандартів, гармонізованих з європейськими, необхідних для впровадження
технічних регламентів.
- до 30.10.2010 - розробка стандартів (не менш як 1500 стандартів).
- до 30.11.2010 - підготовка проектів наказів Держспоживстандарту про прийняття
національних стандартів, гармонізованих з європейськими, необхідних для впровадження
технічних регламентів, розроблених на замовлення ЦОВВ.
Прийняття національних стандартів відбувається, згідно статті 11 Закону України від 1 грудня 2005
року № 3164-IV “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”, яка
передбачає, що “міжнародні та регіональні стандарти приймаються як національні стандарти
центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації”.
Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації створює технічні комітети
стандартизації (ТК), на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження
міжнародних (регіональних) та національних стандартів. Типове положення про технічний комітет
стандартизації затверджене Наказом Держстандарту України від 20 травня 2002 року № 298.
Наказом Міністерства промислової політики України № 860 від 02.12.2009 року було затверджене
рішення колегії Міністерства промислової політики України від 24 листопада 2009 року з питання
"Про виконання планів впровадження Технічних регламентів" (саме Міністерство промислової
політики України Указом Президента України від 27 грудня 2010 р. № 604 було реорганізоване в
Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном).
Станом на листопад 2010 року було прийнято понад тридцять технічних регламентів. Технічні
регламенти приймаються постановами Кабінету Міністрів України, який і призначає відповідального
виконавця з впровадження.
Розглянути питання щодо утворення Національного органу стандартизації відповідно до
принципів, що застосовуються в ЄС, та за результатами внести Кабінетові Міністрів України
відповідні пропозиції.
- до 30.08.2010 - створення Робочої групи за участю міжнародних експертів для підготовки
пропозицій щодо реорганізації Держспоживстандарту и щодо можливості виконання функцій
Національного органу стандартизації (Тієї ж, що в пункті 10.1.2).
- до 15.09.2010 - аналіз можливості виконання функцій Національного органу стандартизації.
- до 15.10.2010 - дослідження та аналіз норм і принципів, що застосовуються в ЄС, до
Національних органів стандартизації.
- до 15.11.2010 - підготовка проекту пропозицій щодо утворення Національного органу
стандартизації відповідно до принципів, що застосовуються в ЄС.
- до 30.11.2010 - Розгляд проекту пропозиції КМУ.
Згідно статті 1 Закону України від 17 травня 2001 року № 2408-III “Про стандартизацію”, “орган
стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, регіональному
чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження
стандартів”.
Прийняття технічних регламентів на основі європейських директив Нового й Глобального
підходів, а також інших Директив ЄС.
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Більшість технічних регламентів приймається наказами Державного комітета України з питань
технічного регулювання та споживчої політики (Державної служби технічного регулювання України),
деякі – постановами КМУ. Згідно Закону України вiд 18.03.2004 р. № 1629-IV “Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу”, встановлюються відповідні пріоритети.
Підготувати та подати Кабінету Міністрів України проект постанови про затвердження
технічного регламенту:
про безпеку машин та устаткування,
обладнання, що працює під тиском,
піротехнічних виробів,
прогулянкових суден.
- щодо правил маркування продуктів харчування.
- до 30.07.2010 - Підготувати та подати Кабінету Міністрів України проекти постанов про
затвердження технічного регламенту.
- до 15.08.2010 - Направлення на погодження проекту постанови із заінтересованими ЦОВВ.
- до 30.08.2010 - Надсилання проекту до Мін'юсту для проведення правової експертизи та
підготовки висновку щодо його відповідності acquis communautaire.
- до 15.09.2010 - внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України.
Технічний регламент безпеки машин та устаткування затверджено Постановою КМУ від 12 жовтня
2010 року № 933.
Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджено Постановою КМУ
від 05.11.2008 N 967.
Технічний регламент піротехнічних виробів остаточно 2010-го року затверджено не було.
Міністерство транспорту та зв'язку України (Міністерство інфраструктури України) розробило
технічний регламент прогулянкових суден і подало до Кабінету Міністрів України для прийняття
відповідної постанови, разом із планом впровадження на 2010-2014-й роки.
Проект технічного регламенту щодо правил маркування продуктів харчування існує лише у вигляді
запланованого наказу Держспоживстандарту України.
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585" з урахуванням.
- до 30.07.2010 - підготовка проекту постанови.
- до 15.08.2010 - надання на погодження проекту постанови із заінтересованими ЦОВВ.
- до 30.08.2010 - надсилання проекту до Мін'юсту для проведення правової експертизи та
підготовки висновку щодо його відповідності acquis communautaire.
- до 15.09.2010 - Внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України.
- до 01.08.2010 - Підготувати нормативно-правовий акт щодо затвердження плану прийняття
технічних регламентів на період до 2020 року.
- направлення ЦОВВ листа щодо підготовки пропозицій стосовно розроблення та прийняття
технічних регламентів на період до 2020 року.
- до 01.10.2010 - Підготовка на основі зведених пропозицій ЦОВВ проекту нормативноправового акта.
- до 30.12.2010 - Направлення на погодження з ЦОВВ проекту наказу Держспоживстандарту.
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До Постанови КМУ від 7 жовтня 2003 р. № 1585 “Про затвердження Технічного регламенту модулів
оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які
застосовуються в технічних регламентах” зміни не вносилися вже декілька років поспіль.
Провести модернізацію випробних і метрологічних лабораторій відповідно до вимог ЄС
- до 30.06.2010 - підготовка листа до органів оцінки відповідності щодо надання пропозицій
стосовно модернізації випробувальних, повірочних, калібрувальних і вимірювальних
лабораторій.
- до 30.07.2010 - підготовка плану модернізації випробувальних, повірочних, калібрувальних і
вимірювальних лабораторій.
- до 01.12.2010 - підготовка проекту постанови про затвердження плану модернізації
випробувальних, повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій на основі
пропозицій органів з оцінки відповідності.
Розпорядженням КМУ від 19 травня 2010 року № 1070-р “Про затвердження плану першочергових
заходів щодо реформування системи технічного регулювання“ відповідальними на 2010-2012 роки за
підготовку та забезпечення виконання плану модернізації випробувальних, повірочних,
калібрувальних і вимірювальних лабораторій з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС на 2010-2012 роки в межах бюджетних програм, визначених Законом про Державний бюджет
України на відповідний рік, затверджено Держспоживстандарт (після адміністративної реформи,
Державну службу технічного регулювання України) та Мінпромполітики (Державне агентство
України з управління державними корпоративними правами та майном).
.
Прийняття Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
- до 15.09.2010 - контроль за проходженням процедури узгодження ЦОВВ законопроекту.
- до 15.10.2010 - контроль за проходженням процедури схвалення Кабінетом Міністрів України
законопроекту.
- до 15.11.2010 - контроль за внесенням законопроекту до Верховної Ради України.
- до прийняття - супровід законопроекту у Верховній Раді України.
- до 15.09.2010 - направлення на погодження законопроекту із заінтересованими ЦОВВ.
- до 15.09.2010 - контроль за проходженням процедури узгодження ЦОВВ законопроекту.
- до 15.10.2010 - контроль за проходженням процедури схвалення Кабінетом Міністрів України
законопроекту.
- до 15.11.2010 - контроль за внесенням законопроекту до Верховної Ради України.
- до прийняття - супровід законопроекту у Верховній Раді України.
Залишається чинним Закон України № 113/98-ВР від 11.02.1998 “Про метрологію та метрологічну
діяльність”. Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби (ДМС) і
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.
Виключити з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, продукцію,
оцінювання відповідності якої здійснюється згідно з технічними регламентами, й продукцію
(послуги) з низьким ступенем ризику.
- 01.10.2010 - внесення змін до наказу Держспоживстандарту України від 1 лютого 2005 року №
28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" в
частині виключення продукції, оцінка відповідності якої здійснюється згідно з технічними
регламентами, та продукції з низьким ступенем ризику.
Наказами №№ 425 та 426 від 22.09.2011 року було внесено зміни до Наказу № 28, але вони переважно
стосуються виключення ГОСТ для деяких видів продукції.
Прийняття Концепції управління ризиками в митній службі.
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- до 30.09.2010 - Підготовка проекту нормативно-правового акта.
- до 01.11.2010 (до отримання погодження міністерств) - Погодження проекту нормативноправового акта.
- до 01.12.2010 (до отримання висновку Мін'юсту) - Подання проекту нормативно-правового
акта до Мін'юсту для отримання правової експертизи.
- до 31.12.2010 (до затвердження КМУ) - подання на розгляд до КМУ.
Положення про Державну митну службу України затверджене Постановою Кабінету Міністрів
України від 18.07.2007 р. № 940.
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції управління ризиками в
митній службі України” розроблявся Департаментом аналітичної роботи, управління ризиками та
аудиту ДМСУ, згідно Наказу ДМСУ від 19.08.2010 року № 939, з метою оптимізації та вдосконалення
діяльності митної служби України, прискорення митних формальностей і спрощення митних
процедур, підвищення ефективності роботи митних органів під час митного контролю та митного
оформлення за рахунок упровадження методів управління ризиками, у тому числі аналізу ризиків із
використанням інформаційних технологій.
Зміни до автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю
та митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, з метою його
удосконалення.
З метою нормативного врегулювання застосування системи аналізу та управління ризиками
наказом Держмитслужби від 14.08.2009 № 756 затверджено Порядок застосування
автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю.
- до 01.11.2010 (до отримання погодження міністерств) - погодження проекту нормативноправового акта про затвердження Порядку.
- до 01.12.2010 (до отримання висновку Мін'юсту) - подання проекту нормативно-правового
акта про затвердження Порядку до Мін'юсту для отримання правової експертизи.
- до 31.12.2010 (до затвердження) - Підписання нормативно-правового акта та проведення
державної реєстрації в Мін'юсті.
Згідно означення, наданого частиною 14 статті 1 Митного кодексу України, митний контроль сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою
забезпечення додержання норм цього Кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань
митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.
Детальніше питання організації, зон, здійснення та особливих процедур митного контролю описані у
главах розділу ІІ Митного кодексу України.
Згідно означення, наданого частиною 15 статті 1 Митного кодексу України, митне оформлення виконання митним органом дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного
контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають
юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів. Детальніше
питання загальних положень та декларування, як складових митного оформлення, описані у главах
розділу ІІІ Митного кодексу України.
Наказ Держмитслужби України від 14 серпня 2009 року № 756 “Про затвердження Порядку
застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та
митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації” втратив чинність з дня
набрання чинності наказом Державної митної служби України від 13 грудня 2010 року № 1467 (згідно
з наказом ДМСУ від 22 грудня 2010 року № 1513).
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних
ресурсів (реорганізовано в Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України,
відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010) надіслало до
Міністерства юстиції України лист від 29.12.2010 № 2373-01/12/22-10 з проханням повернути Наказ
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ДМСУ від 13 грудня 2010 року без державної реєстрації для доопрацювання, відповідно до пункту 11
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерстів, інших органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 року № 731.
Прийняття Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України".
- до 19.07.2010 - Розробка проекту Закону.
- до 03.08.2010 - Погодження з заінтересованими органами проекту Закону.
- до 18.08.2010 - Проведення правової експертизи проекту Закону.
- до 02.09.2010 - Внесення проекту Закону на розгляд до ВР України.
- до 17.09.2010 - Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону.
До Митного кодексу України від 11 липня 2002 року № 92-IV 2010-го року у 2010-му році було
внесено три зміни:
- від 23.09.2010 року – до статті 6, частини 6 статті 15, частини 3 статті 155 та статті 185,
- від 07.10.2010 року – до пункту 1 статті 197, до частини 2 статті 8,
- від 19.10.2010 року – до частини 4 статті 101, до частини 1 статті 182, статтей 183 та 216.
Окремого Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" прийнято не було.
Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування".
- до 20.09.2010 - Розробка проекту Закону.
- до 05.10.2010 - Погодження з заінтересованими органами проекту Закону.
- до 20.10.2010 - Проведення правової експертизи проекту Закону.
- до 04.11.2010 - Внесення проекту Закону на розгляд до ВР України.
- до 19.11.2010 - Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону.
До Закону України “Про страхування” від 07 березня 1996 року № 85/96-BP протягом 2010-го року
вносилися наступні зміни:
- від 01.06.2010 року – до частини 15 статті 2,
- від 29.06.2010 року – до пунктів 38 та 39 частини першої статті 7, до частини 5 статті 13,
- від 02.12.2010 року – до статті 12, до частини 4 статті 40,
- від 22.12.2010 року – щодо заміни терміну “статутний фонд” терміном “статутний капітал”.
Окремого Закону України "Про внесення змін Закону України "Про страхування" прийнято не було.
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до порядків,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1730 та від 21
липня 2005 р. N 619”.
- до 12.07.2010 - Розробка проекту постанови.
- до 27.07.2010 - Погодження з заінтересованими органами проекту постанови.
- до 07.08.2010 - Проведення правової експертизи проекту постанови.
- до 22.08.2010 - Внесення проекту постанови на розгляд до Кабінету Міністрів України.
Перевірка системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України – це проведення митними органами на підприємствах дій щодо встановлення
відповідності документації про зазначені товари і транспортні засоби регуляторним вимогам, що
врегульовується статтею 60 Митного кодексу України.
До Постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730 “Про затвердження Порядку
проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” Постановою КМУ № 1198
від 27.12.2010 року було внесено зміни.
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Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 619 “Про затвердження Порядку
координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими
здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів)”
втратила чинність на підставі одноіменної Постанови КМУ № 1234 від 27.12.2010 року.
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення
митними органами камеральних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)”.
- до 20.09.2010 - Розробка проекту постанови.
- до 05.10.2010 - Погодження з заінтересованими органами проекту постанови.
- до 20.10.2010 - Проведення правової експертизи проекту постанови.
- до 04.11.2010 - Внесення проекту постанови на розгляд до Кабінету Міністрів України.
Проект Постанови КМУ “Про затвердження порядку проведення митними органами камеральних
перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків” оприлюднено на вебсторінці Державної митної служби України. Проект містить посилання на статті 41 та 69 Митного
кодексу України.
Згідно означення, викладеного у проекті постанови, “камеральна перевірка – це перевірка, яка
проводиться після закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і
транспортних засобів, виключно на підставі даних, зазначених у митних деклараціях та/або їх
електронних копіях, що містяться в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби,
а також належних до таких декларацій комплектах документів, необхідних для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків”.
Прийняття наказу Державної митної служби України “Про внесення змін до Порядку
заповнення рішення про визначення митної вартості товарів”.
- до 19.07.2010 - Погодження з заінтересованими органами виконавчої влади проекту наказу.
- до 04.08.2010 - Проведення правової експертизи проекту наказу.
- до 19.08.2010 - Підписання та державна реєстрація наказу.
Митна вартість товарів та методи визначення митної вартості товарів визначені у розділі XI Митного
кодексу України від 11 липня 2002 року № 92-IV. Згідно статті 259 Митного кодексу України,
“митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була
фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень цього
Кодексу”.
Згідно статті 266 Митного кодексу України, визначення митної вартості товарів, які імпортуються
в Україну, здійснюється за такими методами:
1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) – основний метод;
2) за ціною договору щодо ідентичних товарів (ст. 268 - вироблені в тій же країні, що і товари, які
оцінюються, ст. 270 – бажано, товари того самого виробника);
3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів (ст. 269 - вироблені в тій же країні, що і
товари, які оцінюються);
4) на основі віднімання вартості (ст. 271);
5) на основі додавання вартості (обчислена вартість) – (ст. 272);
6) резервного – (ст. 273).
Класифікатори додаткових складових до ціни договору, затверджені наказом Держмитслужби від
29.05.2009 № 506, містить наступні складові:
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1) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, які є платою покупця
своєму агентові за надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном для
закупівлі оцінюваних товарів;
2) вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;
3) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;
4) вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які
увійшли до складу оцінюваних товарів;
5) вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі
виробництва оцінюваних товарів;
6) вартість матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали,
паливо тощо);
7) вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів
та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних
товарів;
8) роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен
сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не
включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті;
9) відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання
товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь
продавця;
10) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення
на митну територію України;
11) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх
транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;
12) витрати на страхування товарів.
Форми рішення про визначення митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Класифікатора
додаткових складових до ціни договору затверджено Наказом Державної митної служби України від
29.05.2009 № 506. Тож, рішення про визначення митної вартості товарів - закріплення результатів
здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час та після
закінчення операцій митного контролю, митного оформлення та пропуску товарів через митний
кордон України.
Прийняття наказу Державної митної служби України “Про внесення змін до Порядку
оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи
звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України”.
- до 19.07.2010 - Погодження з заінтересованими органами виконавчої влади проекту.
- до 04.08.2010 - Проведення правової експертизи проекту наказу.
- до 19.08.2010 - Підписання та державна реєстрація наказу.
Наказ ДМСУ від 30.03.2006 р. № 254 “Про затвердження Порядку оформлення результатів
проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” був прийнятий на виконання
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730.
Прийняття Державної митної служби України “Про затвердження узагальнюючого
податкового роз'яснення про впорядкування дій митних органів щодо застосування ними
положень абзацу першого пп. 3 п. 3 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення
митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2008 року № 339”.
- до 19.07.2010 - Погодження з заінтересованими органами виконавчої влади проекту наказу
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- до 04.08.2010 - Проведення правової експертизи проекту наказу.
- до 19.08.2010 - Підписання та державна реєстрація наказу.
Відповідно до пп. 3 п. 3 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної
вартості товарів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року №
339 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної
вартості товарів", “контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після
завершення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон
України здійснюється митним органом”, за наявності інших підстав, передбачених Митним
кодексом України та іншими законами з питань митної справи.
Наказу ДМСУ 2010-го року прийнято не було.
Імплементувати Кіотську конвенцію, зокрема, концепцію авторизованих митних операторів, і
здійснювати подальшу модернізацію митного законодавства на основі законодавства ЄС,
зокрема ЄС Customs.
Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приєднання України
до протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію
митних процедур".
- до 15.08.2010 - подання до Мін'юсту для отримання правової експертизи проекту Закону.
- до 01.09.2010 - Подання до Кабінету Міністрів України.
- до 15.09.2010 - Внесення проекту Закону на розгляд до ВР України.
- до 01.10.2010 - Вдосконалення механізму надання сумлінним українським підприємствам
режиму сприяння при здійсненні зовнішньоекономічних операцій - Прийняття постанови
Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови КМУ України від 14 квітня 1999
р. № 593".
- до 30.12.2010 - Практична реалізація вдосконаленого механізму надання митними органами
сумліним підприємствам режиму сприяння - державна реєстрація проектів наказів
Держмитслужби:"Про внесення змін до наказу ДМСУ від 10.08.2009 № 735", "про внесення змін
до наказу ДМСУ від 10.08.2009 № 736".
Схвалена Всесвітньою митною організацією в 1999 році, Кіотська конвенція (Міжнародна конвенція
про спрощення та гармонізацію митних процедур) розроблена та прийнята з метою гармонізації та
спрощення митних процедур, сприяння розвитку міжнародної торгівлі, впровадження митних
принципів, сформованих у ГАТТ (до 1994 р.) та угодах Світової організації торгівлі, що стосуються
митної справи. Закон України від 5 жовтня 2006 року N 227-V “Про приєднання України до
Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних
процедур”. Не зрозуміло, навіщо у плані-графіку передбачено прийняття ще одного закону, якщо вже
є Закон України від 5 жовтня 2006 року N 227-V.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. N 593 “Про сприяння
зовнішньоекономічній діяльності” була прийнята на виконання скасованого 2004-го року Указу
Президента України.
Наказ Державної митної служби України від 10 серпня 2009 року N 735 “Про затвердження Критеріїв
оцінки підприємств - резидентів, до товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися
спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення” було видано
на виконання абзацу третього пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593.
Відповідно до положень Закону України від 11 вересня 2003 № 1160-ІV “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень і пропозицій
на офіційній сторінці Держмитслужби в мережі Інтернет www.customs.gov.ua, Державною митною
службою України оприлюднений допрацьований проект наказу Держмитслужби України „Про
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внесення змін до наказу Державної митної служби України від 10.08.2009 № 735” (далі – проект
наказу).
Наказ Державної митної служби України від 10 серпня 2009 року N 736 “Про затвердження Порядку
визначення пiдприємств-резидентiв, до товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися
спрощений порядок застосування процедур митного контролю та митного оформлення” також було
видано на виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N
593.
- до 15.08.2010 - Доопрацювати проект Стратегії розвитку митної служби України на 2010-2015
роки з урахуванням положень Customs Blueprints - Стратегії розвитку митнолї служби України
на 2010-2015 роки з урахуванням положень Customs Blueprints.
- до 15.10.2010 - Узгодження проекту наказу ДМСУ "Про внесення змін до Положення про
Порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митницю призначення" - наказ ДМСУ
"Про внесення змін до Положення про Порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у
митницю призначення".
- до 15.12.2010 - Проект наказу ДМСУ "Про затвердження інструкції із заповнення та
використання документа контролю за переміщеннм товарів” та затвердження Змін до деяких
нормативно-правих актів Державної митної служби України”.
- до 30.12.2010 - Узгодження проекту постанови КМУ "Про затвердження Критеріїв відбору
гарантів, які мають намір надавати митним органм фінансові гарантії щодо обовязкової
доставки товарів у митниці призначення - Постанова КМУ "Про затвердження Критеріїв
відбору гарантів, які мають намір надавати митним органм фінансові гарантії щодо
обовязкової доставки товарів у митниці призначення”.
Customs Blueprints – це митні стандарти Європейського Союзу. Інформація щодо стану імплементації
Порядку денного асоціації Україна – ЄС міститься на веб-сторінці Кабінету Міністрів України.
У 2010-му році Державна митна служба України продовжила підготовку проекту Стратегії розвитку
митної служби України на 2010-2015 роки, який враховує рекомендації експертів проекту ТACIS
“Підтримка в розробці довгострокової стратегії модернізації Державної митної служби України” та
місії EUBAM”.
Наказ Державної митної служби України від 8 грудня 1998 року N 771 “Про затвердження Положення
про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення” 2010-го року не
змінювався.
Постанова КМУ "Про затвердження Критеріїв відбору гарантів, які мають намір надавати митним
органам фінансові гарантії щодо обовязкової доставки товарів у митниці призначення” 2010-го року
не приймалася.
Вдосконалення профілю ризику "Контроль митної вартості (за критичними значеннями)" в
автоматизованій системі аналізу та управління ризиками - розширення переліку товарів у
зазначеному профілі ризику, поповнення та періодичне оновлення його критичними значенями.
- до IV квартал 2010 року - розроблення проекту спільного наказу Держмитслужби і
Міністекрства закордонних справ стосовно інформаційного обміну з питань формування цін на
товари, які імпортуються в Україну.
- вересень 2010 року - Завершення дослідної експлуатації ПІК “Перегляд бази даних цінової
інформації: інформація про ціни на товари від виробників товарів (імпорт за “прямими
контрактами”)” - Впровадження ПІК “Перегляд бази даних цінової інформації: інформація про
ціни на товари від виробників товарів (імпорт за “прямими контрактами”)” в постійну.
- наповнення ПІК інформацією про рівні митної вартості, сформованими на підставі прямих
зовнішньоекономічних контрактів.
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Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 339 "Про затвердження Порядку
здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів" не містить положень
про автоматизовану систему аналізу та управління ризиками.
Внутрішня база цін ДМСУ використовується при визначенні митної вартості по ціні угоди відносно
подібних (аналогічних) товарів.
Супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний
тариф України ".
Забезпечення наповнення Класифікатора додаткової митної інформації, яка вноситься до графи
31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД товарами,
інформація про які суттєво впливає на рівень їх митної вартості - накази Держмитслужби
України "Про внесення змін до Класифікатора додаткової митної інформації, яка вноситься до
графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТ ЗЕД
товарами, інформація про які суттєво впливає на рівень їх митної вартості".
- до 01.11.2010 - ліквідувати плани з мобілізації податків і зборів для митних постів і центрів
митного оформлення.
Закон України "Про Митний тариф України" від 5 квітня 2001 року № 2371-III містить у додатках
коди УКТ ЗЕД та преференційні, пільгові та повні ставки мита. До закону вносилися зміни:
- 02 грудня 2010 року – у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України,
- 21 грудня 2010 року.
Наказ Державної митної служби України від 18 вересня 2007 року N 768 “Про затвердження зразків
бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх
Технічного опису”. Вантажно-митна декларація є єдиним адміністративним документом, в якому
графа 31 називається “Вантажні місця та опис товарів”.
Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації
товарів при їх класифікації за УКТ ЗЕД, затвердженого наказом Державної митної служби України
від 12.12.2007 № 1048.
Поліпшити професійну підготовку митних інспекторів за правилами й процедурами
оцінювання митної вартості.
- до 31.12.2010 - проведення семінару “актуальні питання контролю правильності визначення
митної вартості товарів” - підвищення кваліфікації начальників відділів контролю митної
вартості та класифікації товарів регіональних митниць, митниць, начальників відділів
контролю митної вартості та номенклатури митниць або їх заступників.
- до 31.12.2010 - проведення семінару "актуальні питання діяльності відділів номенклатури та
класифікації товарів - Підвищення кваліфікації начальників відділів контролю митної вартості
та номенклатури, віддів номенклатури та класифікації товарів митниць.
- до 31.12.2011 - міжнародний тренінг з питань оцінювання митної вартості - підвищення
кваліфікації працівників департаменту митної вартості та класифікації товарів, відділів митної
вартості та класифікації товарів регіональних митниць, митниць.
Теоретична база для такої підготовки може включати як положення розділів ІІ та XI Митного кодексу
України про митний контроль та митну вартість, так і нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України та Державної митної служби України. Декларація митної вартості подається разом з митною
декларацією.
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Передати повноваження щодо надання функцій з видачі та верифікації сертифікатів
походження форми EUR-1 Державній митній службі України; розробити нормативну базу
Держмитслужби щодо:
- до 15.08.2010 - Розробка проекту постанови КМУ "Про визначення державної митної служби
України уповноваженим органом з видачі та верифікації сертифікатів походження
(переміщення) форми "EUR-1".
- до 15.09.2010 - розробити проект наказу Державної митної служби України "Про
затвердження Порядоку видачі та заповнення сертифіката переміщення сертифіката форми
"EUR-1" - порядок видачі та заповнення сертифіката переміщення форми " EUR-1".
- до 15.09.2010 - розробити проект наказу Державної митної служби України "Про
затвердження Порядоку перевірки сертифіката переміщення сертифіката форми "EUR-1".
Країна походження товару та критерії визначення країни походження товару та сертифікати про
походження товару врегульовуються Главою 49 Митного кодексу України. Питання сертифікату про
походження товару врегульовуються статтею 283 Митного кодексу, яка вказує, що сертифікат
повинен містити:
- письмову заяву експортера,
- письмове посвідчення компетентного органу країни вивезення.
Згідно ч. 1 статті 11 Закону України від 2 грудня 1997 року № 671/97-ВР “Про торгово-промислові
палати в Україні”, засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів мають право
торгово-промислові палати. Є чинним розпорядження КМУ від 14 лютого 1994 р. N 79-р “Про
надання Торгово-промисловій палаті та її регіональним філіям права засвідчувати походження
товарів і видавати сертифікати за міжнародними формами”.
Згідно п. 4 Постанови КМУ від 12 грудня 2002 р. N 1864 “Про затвердження Порядку
визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України”,
“декларант визначає країну походження товару, що переміщується через митний кордон України,
на підставі сертифіката про походження товару (далі - сертифікат) чи декларації про походження
товару”, що подається митному органу для підтвердження цих відомостей. Подання сертифіката є
обов'язковим у випадках, передбачених Митним кодексом України”.
В залежності від умов торгівлі для підтвердження походження товару застосовуються різні форми
сертифікатів, а саме:
- загальна форма,
- сертифікат форми "А" – один із зразків сертифіката походження в рамках Генеральної системи
преференцій (ГСП) для країн ЄС, їхня достовірність перевіряється органами ДМСУ;
- сертифікат на текстильну продукцію;
- сертифікат ЕSCS на сталеварну продукцію;
- сертифікат СТ-1 - документ, який видається при експорті товарів у країни СНД в рамках Угоди "Про
зону вільної торгівлі", підписаної 15.04.94 р. головами держав СНД (рада глав урядів СНД 25.09.93 р.
ухвалила Рішення про правила визначення країни походження товарів);
- сертифікат ЕUR-1 - свідчить про походження товару з території однієї з держав-учасниць
двостороннього договору про вільну торгівлю, видається на будь-яку продукцію при виконанні
необхідних умов;
- сертифікат EUR-2;
- сертифікат У-1 – в межах митної території України.
Державна митна служба України оприлюднила проект Постанови КМУ “Про визначення Державної
митної служби України уповноваженим органом з видачі сертифікатів переміщення (походження)
форми "EUR.1”. Чи не буде конфлікту інтересів, якщо ДМСУ, яка, згідно Наказу від 17.12.2003 року
№ 882 “Про затвердження форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження
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товару з України”, є органом, який проводить перевірку (верифікацію) сертифіката, стане органом,
який видає сертифікат походження?
Реформування митних процедур.
- до 31.12.2010 - забезпечення здійснення митними органами обліку субєктів ЗЕД, що
здійснюють митне оформлення товарів - Наказ Державної митної служби України “Про
затвердження Порядку заповнення облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 80 “Про перелік документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України” містить пункт 7, згідно якого “облікова картка
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, форма якої затверджується Державною митною службою,
або її копія, завірена таким суб'єктом”.
Рішення про державну реєстрацію Наказу Державного митного комітету України від 31 травня 1996
року № 237 “Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в
митних органах” було скасовано на підставі висновку Міністерства юстиції № 12/44 від 12.08.2005 р.
Тим не менше, органи ДМСУ та митно-ліцензійні брокери продовжують видавати суб'єктам
господарської діяльності облікові картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Сприяння розвитку підприємництва и залучення інвестицій.
- розширення й підтримка діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, інноваційних
центрів, технопарків та інших об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва.
Існує чітка регуляторна парадигма, наприклад, Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV
“Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків”. Згідно
означення, наданого законодавством, “технологічний парк (технопарк) - юридична особа або група
юридичних осіб (далі - учасники технологічного парку), що діють відповідно до договору про
спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення
організаційних засад виконання проектів технологічних парків з виробничого впровадження
наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску
конкурентоспроможної на світовому ринку продукції”. Суми ввізного мита зараховуються на
спеціальні рахунки технологічного парку, його учасників та спільних підприємств, використання
зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням. Крім того, технологічні парки
отримують цільові субсидії. Постановою КМУ від 21 березня 2007 р. № 517 затверджено Порядок
проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних парків.
Прийняття Закону України "Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва
в Україні".
Підготовка проекту Закону - розгляд на засіданнях робочої групи з розроблення проекту Закону
України "Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні".
- до 15.07.2010 - погодження проекту Закону.
- до 31.07.2010 - подання проекту Закону.
- до 31.08.2010 - Внесення проекту Закон в КМУ.
- до 15.09.2010 - Внесення Кабінетом Міністрів України проекту Закону до Верховної Ради
України.
Проект Закону України “Про розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”
було оприлюднено 17.06.2010 року Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
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підприємництва, ліквідованим Указом Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010. До
його прийняття залишається чинним Закон України від 19 жовтня 2000 року N 2063-III "Про
державну підтримку малого підприємництва".
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про використання у 2010 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної
програми сприяння розвитку малого піприємництва в Україні".
- до 15.07.2010 - підготовка проекту постанови.
- до 31.07.2010 - Погодження проекту постанови - доопрацьований проект постанови з
урахуванням пропозицій та зауважень ЦОВВ.
- до 31.08.2010 - Подання проекту постанови.
- до 15.09.2010 - Внесення проекту постанови.
Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні була затверджена
Законом України від 21 грудня 2000 року № 2157-III. Фінансування на заходи по реалізації програми
на 2011-й рік встановлено на рівні 3,56 млн. грн.
Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення проекту Концепції
проекту Закону України “Про ремісничу діяльність”.
- до 15.07.2010 - Підготовка проекту розпорядження.
- до 31.07.2010 - Погодження проекту розпорядження.
- до 31.08.2010 - Подання проекту розпорядження.
- до 15.09.2010 - Подання проекту розпорядження.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2010 р. N 1791-р “Про схвалення Концепції
Закону України "Про ремісничу діяльність" характеризує ремісництво як частину малого
підприємництва.
Прийняття проекту Закону України “Про ремісничу діяльність”.
- до 30.09.2010 - Підготовка проекту Закону.
- до 15.10.2010 - Доопрацьований законопроект з урахуванням пропозицій та зауважень
ЦООВ.
- до 30.10.2010 - Подання проекту Закону.
- до 15.11.2010 - Внесення проекту Закон в КМУ.
- до 30.11.2010 - Внесення Кабінетом Міністрів України проекту Закону до Верховної Ради
України.
Проект Закону України "Про ремісничу діяльність" не було оприлюднено.
Створення умов для розвитку саморегульованих організацій і поступове передання їм частини
функцій державного регулювання й контролю
- до 30.09.2010 - Доопрацювання в широкій робочій групі законопроекту про саморегулівних
організаціях (СРО), що розробляється Фондом "Ефективне Управління" (робоча група існує)
- до 30.10.2010 - Узгодження і внесення законопроекту у ВР
- до прийняття - Супровід законопроекту у ВР .
- до 30.10.2010 - Підготовка в тій же робочій групі пропозицій відносно того, які функції
державного регулювання можуть бути в найближчій перспективі передані СРО.
- до 30.11.2010 - Передача Концепції розвитку СРО в КМУ.
- до 30.01.2011 - Доопрацювання, повторне внесення та прийняття Концепції як стратегічного
напрямку розвитку СРО в Україні.
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

стор. 30 з 45

консультанти: Бабанін Олександр, Любич Андрій

- 4 квартал 2014 року - Поетапна передача частини державних повноважень відповідно до
Концепції, з урахуванням зрілості існуючих СРО.
Саморегулівні організації створюються у різних видах економічної діяльності. Наприклад, стаття 48
Закону України вiд 23.02.2006 № 3480-IV “Про цінні папери та фондовий ринок” врегульовує
діяльність саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку.
Концепція саморегулівної організації часто є дещо альтернативною державному регулюванню.
Наприклад, фінансові установи у гарні для себе часи досить часто активно просувають концепцію
саморегулювання, але під час криз звертаються до державного сектору з вимогами здійснити
державне втручання.
Забезпечення інформаційної й організаційної підтримки іноземним інвесторам шляхом
створення під керівництвом Кабінету Міністрів єдиного Національного агентства з сприяння
залученню інвестицій, територіальні органи якої здійснюватимуть взаємодію між інвесторами й
органами влади, а також вживатимуть заходів щодо комплексного супроводу проектів, що
вимагають залучення іноземних інвестицій - Даний орган не збігається з Агентством з
реалізації стратегічних проектів, яке буде займатися управлінням стратегічними проектами в
галузі транспортної інфраструктури.
- до 15.09.2010 - створення та узгодження Концепції Національного агентства (завдання,
повноваження, механізми діяльності, цілі, структура, чисельність, бюджет).
- до 15.11.2010 - підготовка і прийняття закону про Національне агентство.
- до 15.12.2010 - Виділення бюджету на створення Агентства.
Яким чином діяльність Національного агентства з сприяння залученню інвестицій буде відрізнятися
від Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, що
створюється з Державного агентства України з інвестицій та розвитку та Державного агентства з
інвестицій та управління національними проектами України? В бюджеті України на 2011-й рік
фінансування Національного агентства з сприяння залученню інвестицій не передбачено.
Державна регуляторна політика
- до 21.07.2010 - запровадити єдиний підхід до розроблення й прийняття регуляторних актів
органами місцевого самоврядування, а також до механізму забезпечення й захисту прав
суб'єктів господарювання у сфері реалізації державної регуляторної політики.
- супроводження законопроекту в Кабінеті Міністрів України та в Верховній Раді України Закон України спрямований на запровадження єдиного підходу до розроблення й прийняття
регуляторних актів органами місцевого самоврядування, а також встановлення механізму
забезпечення й захисту прав суб'єктів господарювання у сфері реалізації державної
регуляторної політики - листом від 21.06.2010 № 7870 до Кабінету Міністрів України подано
відповідний проект Закону. Очікується, що проект буде схвалено Урядом та внесено до
Верховної Ради України до 21.07.2010.
- до принятия - визначити механізм проведення регулярного перегляду регуляторних актів
усіх гілок влади, включно з регіональним рівнем, з метою анулювання неефективних
нормативно-правових актів - Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо приведення їх у відповідність із Законом України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” - зареєстровано у Верховній Раді
України від 08.10.2008 № 3277. Листом від 16.06.2010 № 7657 до Комітету з питань економічних
реформ подано як приоритетний.
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва написав лист від
21.06.2010 року № 7870 та подав на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про
здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами
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місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності”. Проектом закону передбачено здійснення прискореного перегляду
регуляторних актів. Закон України 14 грудня 2010 року N 2784-VI “Про прискорений перегляд
регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” було
прийнято 14 грудня 2010 року N 2784-VI.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у
відповідність із Законом України від 11 вересня 2003 № 1160-ІV “Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності” було прийнято Верховною Радою України за основу ще 03
березня 2009 року. Станом на кінець 2010-го року, існує текст законопроекту від 14.05.2010 року до
другого читання.
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Додаток. Адміністративні послуги, згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97
Код

Код

Назва
CPC ООН

Код

Код

Назва

CPC ООН
L. Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги
обов'язкового соціального страхування

75

Послуги у сфері державного управління і оборони; послуги обов'язкового
соціального страхування

75.1

Послуги з державного управління загального характеру та управління
соціально-економічною політикою суспільства

75.11

Державне управління загального характеру

75.11.1

Державне управління загального характеру

75.11.11

75.11.11.000

75.11.12

75.11.12.000
75.11.13

HS/CH

911a

Послуги у виконавчій та законодавчій сферах діяльності
Ця підкатегорія включає:
• послуги, які надаються центральним урядом, регіональними, місцевими чи
незалежними виконавчими органами
• послуги, які надаються центральними законодавчими органами

91111

Послуги у виконавчій та законодавчій сферах діяльності
Послуги у фінансовій та скарбничій сферах
Ця підкатегорія включає:
• послуги адміністративних фінансових і податкових органів з питань управління
бюджетом, сплати податків, регулювання витрат, регулювання державного
боргу, кредитно-грошової політики, контролю за виконанням статей бюджету і
нагляду за фінансовими операціями в цілому

91112

Послуги у фінансовій та скарбничій сферах
Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і
статистичні послуги
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Ця підкатегорія включає:
• послуги з соціально-економічного планування (збирання статистичних даних,
розроблення планів економічного розвитку, контроль за реалізацією програм)
75.11.13.100

Послуги, пов'язані з діяльністю зі збору та аналізу статистичних даних
соціально-економічного розвитку суспільства

75.11.13.101

Послуги з/ розроблення та впровадження класифікаторів техніко-економічної
інформації

75.11.13.102

- створення систем національних рахунків

75.11.13.103

- розроблення міжгалузевих балансів

75.11.13.104

Послуги, пов'язані з роботами з міжнародних зіставлень

75.11.13.105

Послуги з/ формування фінансової, бюджетної і банківської статистики

75.11.13.106

- формування статистики цін, торгівлі і трудових ресурсів

75.11.13.107

- формування державних реєстрів підприємств і систем каталогізації продукції

75.11.13.200

- розроблення планів економічного розвитку та контролю за їхньою
реалізацією

75.11.14

Урядові послуги з організації фундаментальних досліджень
Ця підкатегорія включає:
• допомогу, координацію, визначення стратегічних напрямків і перспектив
наукового розвитку у сфері фундаментальних наукових, соціальних і
комплексних досліджень

75.11.14.000

75.11.15

91114

Урядові послуги з організації фундаментальних досліджень
Адміністративні послуги уряду інші
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з організацією виборів
• послуги, що надаються центральними адміністративними органами
міністерства оборони

75.11.15.000

Адміністративні послуги уряду інші

75.12

Адміністративні послуги в соціальній сфері

75.12.1

Адміністративні послуги в соціальній сфері
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75.12.11

75.12.11.000

75.12.12

75.12.12.000

75.12.13

75.12.13.000
75.12.14

Адміністративні послуги у сфері освіти
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління, регулювання, інспектування і допомогу в
діяльності у сфері освіти
Ця підкатегорія включає також:
• надання інформації про систему освіти
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з навчання (80)

91121

Адміністративні послуги у сфері освіти
Адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління, регулювання, інспектування і допомогу в
діяльності у сфері охорони здоров'я
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з організації проведення систематичного обстеження населення,
надання медичної чи парамедичної інформації (з питань гігієни, статевих
стосунків, регулювання народжуваності), створення банків органів тощо
• патронаж служб соціальної допомоги
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з охорони здоров'я (85.1, 85.2) і послуги з надання допомоги у випадку
хвороби (75.30.11)

91122

Адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я
Адміністративні послуги у сфері житлового і комунального обслуговування
Ця підкатегорія включає:
• управління послугами, що стосуються функціонування обладнання в житлових
приміщеннях, благоустрою місць колективного користування, систем
водопостачання і шляхів сполучення
• регламентування відповідної діяльності, безпосередні заходи державних органів
чи застосування систем дотацій

91123

Адміністративні послуги у сфері житлового і комунального обслуговування
Адміністративні послуги у сфері організованого відпочинку, культури і релігії
Ця підкатегорія включає:
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• управління послугами, що стосуються сфери культури, спорту, розваг, релігії
тощо
• регламентування відповідної діяльності, безпосередні заходи державних органів
чи застосування систем дотацій
Ця підкатегорія не включає:
• управління об'єктами культурного (92.61.10) чи спортивного (92.32.10)
призначення і організація культурних (92.31.21) чи спортивних (92.62.12)
заходів
75.12.14.000

Адміністративні послуги у сфері організованого відпочинку, культури і релігії

75.13

Адміністративні послуги у сфері економіки

75.13.1

Адміністративні послуги у сфері економіки

911c

75.13.11

Адміністративні послуги у сфері сільського господарства, лісового
господарства, риболовства і мисливства
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються сільського господарства (управління
землями, перепланування угідь, стабілізація цін, профілактика, агрономія) чи
лісового господарства, а також риболовства і мисливства
• регламентування першочергової діяльності (інспектування, контроль,
етикетування, регулювання запасів деревини, риби, дичини тощо), безпосередні
заходи державних органів чи застосування систем дотацій
Ця підкатегорія не включає:
• регламентування у сфері ветеринарії чи санітарії (75.12.12)

75.13.11.000

Адміністративні послуги у сфері сільського господарства, лісового
господарства, риболовства і мисливства

75.13.12

Адміністративні послуги, пов'язані з паливно-енергетичною сферою
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються енергетики (розвідування, боротьба з
втратами енергії, надійність постачання тощо)
• регламентування діяльності у сфері енергетики (нафтової, ядерної, нових видів
енергії), безпосередні заходи державних органів чи застосування податків або
дотацій
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75.13.12.000

75.13.13

Адміністративні послуги, пов'язані з паливно-енергетичною сферою
Адміністративні послуги, пов'язані з гірничодобувною промисловістю,
мінеральними ресурсами, обробною промисловістю та будівництвом
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються добувних, виробничих і будівельних
галузей промисловості (розвідування корисних копалин, індустріалізація
регіонів, реконверсія, підвищення конкурентоспроможності, технологічні
інновації, інформатизація, виробнича безпека тощо)
• регламентування промислової діяльності (стандартизація продукції,
забезпечення експлуатації, санітарні правила, стандарти в будівництві тощо),
безпосередні чи опосередковані заходи державних органів, інформування
суб'єктів господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• нагляд за справами у сфері енергетики (75.13.12)

75.13.13.100

Адміністративні послуги, пов'язані/ з гірничодобувною промисловістю

75.13.13.200

- з мінеральними ресурсами

75.13.13.300

- з обробною промисловістю

75.13.13.400

- з будівництвом

75.13.14

75.13.14.100

Адміністративні послуги, пов'язані з транспортом і зв'язком
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються перевезень (автодорожнім, залізничним,
водним, авіаційним транспортом) і засобів зв'язку, а саме: розроблення програм
розвитку інфраструктур транспортних засобів і засобів зв'язку
• регламентування діяльності у сфері транспорту і зв'язку (конкуренція і
взаємодоповнюваність, обслуговування громадським транспортом тощо),
безпосередні чи опосередковані заходи державних органів, інформування
суб'єктів господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• регулювання руху дорожнього транспорту (75.24.11), водного транспорту
(63.22) чи авіаційного транспорту (63.23.12)
Адміністративні послуги, пов'язані/ з транспортом
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75.13.14.200

75.13.15

- із зв'язком
Адміністративні послуги, пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням та
готельним господарством
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються торгівлі, громадського харчування і
готельного господарства
• регламентування відповідної діяльності (законодавчі акти у сфері торгівлі,
оголошення цін і захист прав споживача, класифікація готелів тощо),
інформування суб'єктів господарської діяльності
Ця підкатегорія не включає:
• послуги об'єднань з інформаційного обслуговування туристів і туристичних
агентств (63.30.13)

75.13.15.100

Адміністративні послуги, пов'язані з/ торгівлею та громадським харчуванням

75.13.15.200

- готельним господарством

75.13.16

75.13.16.000

75.13.17

Адміністративні послуги, пов'язані з туризмом
Ця підкатегорія включає:
• загальне сприяння туризму і розповсюдження туристичної інформації
Ця підкатегорія включає також:
• регламентування діяльності з туризму
Ця підкатегорія не включає:
• послуги об'єднань з інформаційного обслуговування туристів і туристичних
агентств (63.30.13)

91135

91136

Адміністративні послуги, пов'язані з туризмом
Адміністративні послуги, пов'язані з багатоцільовими проектами соціальноекономічного розвитку
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються суміжних питань чи питань, спрямованих
на вирішення багатьох завдань (навколишнє середовище, комплексна
інфраструктура, місцевий розвиток тощо), регламентування і заходи стосовно
суміжних справ
Ця підкатегорія включає також:
• інформування суб'єктів господарської діяльності
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75.13.17.000

Адміністративні послуги, пов'язані з багатоцільовими проектами соціальноекономічного розвитку

75.13.18

Загальні адміністративні послуги, пов'язані з економікою, торгівлею і
трудовими ресурсами
Ця підкатегорія включає:
• послуги з управління, що стосуються загальних економічних питань таких, як
загальна економічна політика, зовнішньоторговельна політика, регулювання
фінансового ринку, регулювання доходів, регулювання конкуренції, охорона
інтелектуальної власності і патентів, політика забезпечення робочих місць тощо,
регламентування стосовно зазначених напрямів
Ця підкатегорія включає також:
• послуги органів, до компетенції яких належать загальноекономічні питання
(патентні відомства, національна метеорологічна служба тощо)

75.13.18.100

Загальні адміністративні послуги, пов'язані з/ економікою

75.13.18.200

- торгівлею

75.13.18.300

- трудовими ресурсами

75.14

Допоміжні послуги у сфері державного управління

75.14.1

Допоміжні послуги у сфері державного управління

75.14.11
75.14.11.000

75.14.12

911d

Загальні послуги урядові з кадрових питань
Ця підкатегорія включає:
• управління та функціонування кадрових структур загального призначення у
сфері державного управління
Загальні послуги урядові з кадрових питань

Загальні послуги урядові інші

75.2

Послуги суспільству в цілому
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91141
91141

Загальні послуги урядові інші
Ця підкатегорія включає:
• управління, функціонування та забезпечення усіх служб загального
призначення, не пов'язаних з виконанням конкретних функцій у сфері
державного управління

75.14.12.000

91138

91149

91149
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75.21

Послуги, пов'язані з міжнародними відносинами

75.21.1

Послуги, пов'язані з міжнародними відносинами

912d

75.21.11

Адміністративні послуги, пов'язані з дипломатичними та консульськими
справами за кордоном
Ця підкатегорія включає:
• послуги з дипломатичного представництва і консульські послуги за кордоном
чи в межах діяльності міжнародних організацій
Ця підкатегорія включає також:
• співпрацю з зарубіжними країнами у сфері культури та науки

75.21.11.000

Адміністративні послуги, пов'язані з дипломатичними та консульськими
справами за кордоном

75.21.12

Послуги, пов'язані з зовнішньоекономічними питаннями
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані із співпрацею і сприянням економічному розвиткові
• послуги, пов'язані з економічною допомогою в межах двосторонніх угод
• участь у міжнародних цивільних заходах гуманітарного характеру

75.21.12.000

75.21.13

91220

Послуги, пов'язані з зовнішньоекономічними питаннями
Послуги з закордонних справ, пов'язані з військовими питаннями
Ця підкатегорія включає:
• послуги, пов'язані з співпрацею і двосторонньою військовою допомогою
• послуги, пов'язані з функціонуванням військових блоків
• участь у міжнародних військових формуваннях з підтримання миру

75.21.13.000

Послуги з закордонних справ, пов'язані з військовими питаннями

75.22

Послуги у сфері оборони

75.22.1

Послуги у сфері оборони

75.22.11

91210

91230

912b

Послуги у сфері військової оборони
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління діяльністю з національної оборони сухопутних,
військово-морських і військово-повітряних сил
Ця підкатегорія не включає:
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• послуги, які надаються центральними адміністративними органами міністерства
оборони (75.11.15)
• послуги міліції (75.24) чи послуги з захисту цивільного населення (75.25)
• військову співпрацю з зарубіжними країнами (75.21.13)
• навчання (80), госпіталізацію (85) і науково-дослідні та проектноконструкторські роботи (73) в межах військових установ
75.22.11.000

75.22.12

Послуги у сфері військової оборони
Послуги у сфері цивільної оборони
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і підтримку загонів цивільної оборони, підготовку до
надзвичайних ситуацій, організацію тренувань
Ця підкатегорія не включає:
• послуги міліції (75.24) чи послуги з захисту цивільного населення (75.25)

75.22.12.000

Послуги у сфері цивільної оборони

75.23

Послуги у сфері юстиції

75.23.1

Послуги у сфері юстиції

75.23.11

75.23.11.000
75.23.12

91250

912c

Адміністративні послуги, пов'язані з судом
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і функціонування цивільних, карних і адміністративних судів,
а також спеціалізованих судів (торговельні суди, конфліктні комісії тощо)
Ця підкатегорія включає також:
• безкоштовну судову допомогу
• арбітражні послуги в цивільних справах
Ця підкатегорія не включає:
• юридичні консультації та представництво (74.11)
• послуги законодавчих органів (75.11.11)

91270

Адміністративні послуги, пов'язані з судом
Адміністративні послуги, пов'язані з утриманням чи реабілітацією злочинців
Ця підкатегорія включає:
• адміністративне управління виправними установами
• допомогу в'язням з метою їхнього повернення в суспільство
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Ця підкатегорія включає також:
• надання притулку та приймання на утримання неповнолітніх правопорушників
виправно-виховними установами
Ця підкатегорія не включає:
• навчання (80.42.20) і медичну допомогу (85.11.1) в межах виправних установ
Примітка. В'язні можуть виконувати оплачувану роботу, в такому разі
підприємство-праценадавач класифікується залежно від продукції, що
виготовляється
75.23.12.000

Адміністративні послуги, пов'язані з утриманням чи реабілітацією злочинців

75.24

Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки

75.24.1

Послуги у сфері охорони громадського порядку і безпеки

75.24.11

75.24.11.000
75.24.12

912d

Послуги органів міліції
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування і функціонування національної і муніципальної міліції
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з захисту цивільного населення, які надаються національною міліцією
(75.25.12)

91260.1

Послуги органів міліції
Послуги, пов'язані з охороною громадського порядку і безпеки, інші
Ця підкатегорія включає:
• підготовку до надзвичайних ситуацій

91290

75.24.12.100

Послуги, пов'язані з/ наглядом за ядерною і радіаційною безпекою

75.24.12.200

- охороною державного кордону

75.24.12.300

- функціонуванням зовнішньої розвідки

75.24.12.400

- підготовкою до надзвичайних ситуацій

75.24.12.500

- охороною громадського порядку і безпеки, інші, н.в.і.у.

75.25

Послуги з захисту цивільного населення

75.25.1

Послуги з захисту цивільного населення

912e

75.25.11

Послуги з гасіння і попередження пожеж

91260.2
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Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління державними пожежними загонами (цивільними
чи військовими)
• запобігання пожежам і боротьбу з ними
75.25.11.000

75.25.12

Послуги з гасіння і попередження пожеж
Послуги з захисту цивільного населення інші
Ця підкатегорія включає:
• боротьбу з повенями та іншими стихійними лихами
• спостерігання за пляжами, рятування на воді чи в горах і допомогу особам, що
потрапили в аварію
• послуги з захисту цивільного населення, що надаються військовими силами і
міліцією

75.25.12.000

Послуги з захисту цивільного населення інші

75.3

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30.1

Послуги з обов'язкового соціального страхування

75.30.11

75.30.11.000

75.30.12

91260.3

913

Допомога у зв'язку з хворобою, материнством і тимчасовою непрацездатністю
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління загальною системою виплат з соціального
страхування у випадку хвороби, вагітності, виробничих травм, професійних
захворювань, тимчасової інвалідності, смерті
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги, не зазначені в інших угрупованнях
Ця підкатегорія не включає:
• послуги товариств взаємодопомоги (66)

91310

Допомога у зв'язку з хворобою, материнством і тимчасовою непрацездатністю
Пенсійне забезпечення по старості, непрацездатності чи у зв'язку з втратою
годувальника
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою пенсійних виплат (базові пенсійні
виплати з соціального страхування, додаткові пенсійні виплати)
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Ця підкатегорія включає також:
• послуги з пенсійних виплат, успадкованих від померлого, чи з постійної
інвалідності
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з надання виплат пенсійними касами (членство в яких є індивідуальним
і діяльність яких починається з капіталізації) (66.02.10)
75.30.12.000

Пенсійне забезпечення по старості, непрацездатності чи у зв'язку з втратою
годувальника

75.30.13

Допомога у зв'язку з безробіттям
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою допомоги у зв'язку з безробіттям
(повним безробіттям, частковим безробіттям тощо) чи професійною
непридатністю
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги натомість доходів (мінімальна грошова сума на
переїзд, покриття ризиків, що не підлягають страхуванню тощо)

75.30.13.000

75.30.14

75.30.14.000

91330

Допомога у зв'язку з безробіттям
Допомога багатодітним сім'ям чи у випадку народження дитини
Ця підкатегорія включає:
• адміністрування та управління системою допомоги сім'ям у залежності від
кількості дітей чи складу сім'ї з метою забезпечення додаткового доходу
Ця підкатегорія включає також:
• послуги з надання допомоги на житло і допомоги з соціального забезпечення
Ця підкатегорія не включає:
• послуги з надання допомоги матерям (75.30.11) чи пенсійних виплат,
успадкованих від померлого (75.30.12)
Допомога багатодітним сім'ям чи у випадку народження дитини

75.30.15

Виплати, передбачені чинною системою обов'язкового соціального
страхування, інші

75.30.15.000

Виплати, передбачені чинною системою обов'язкового соціального
страхування, інші
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