
№
№ 

Плана
Найменування завдання Найменування заходу

Строк 

виконанн

я

Головний 

виконавець
ПРИМІТКИ Позиція ЦОВВ, ГО, інш

1 1

Удосконалення дозвільних процедур у сфері 

господарської діяльності шляхом 

запровадження процедури видачі документів 

дозвільного характеру за допомогою засобів 

телекомунікацій (в електронному вигляді) та 

скорочення переліку документів, які суб’єктові 

господарювання необхідно подати для 

одержання документа дозвільного характеру

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, які регулюють 

відносини, пов’язані з одержанням документів 

дозвільного характеру, щодо їх приведення у 

відповідність із Законами України “Про 

адміністративні послуги” та “Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності” 

(реєстраційний номер 3759)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади

2 2
Обмеження державного регулювання цін на 

продовольчі товари

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін у додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України від 25 

грудня 1996 р. № 1548”

ІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

3 5

Зменшення кількості документів дозвільного 

характеру та оптимізація дозвільних процедур 

шляхом переведення на декларативний 

(реєстраційний, заявницький) принцип 

провадження господарської діяльності (або 

окремих дій, об’єктів, які не становлять 

значної загрози життю та здоров’ю людей, 

навколишньому природному середовищу та 

безпеці держави)

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади

4 7
Скасування видачі спеціального дозволу на 

заняття народною медициною (цілительством)

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку   МОЗ

5 8
Скасування видачі свідоцтва про встановлення 

відповідної категорії готелів

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку   

Мінкультури

6 9

Виключення дозволу на добування 

мисливських тварин (ліцензії, відстрільної 

картки) з Переліку документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності, 

затвердженого Законом України “Про Перелік 

документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності”

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку    

Мінагрополіт

ики

7 10

Скасування видачі експлуатаційного дозволу 

для потужностей з виробництва дитячого 

харчування

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку    

Мінагрополіт

ики

ПЛАН  заходів щодо дерегуляції господарської діяльності



8 11

Скасування видачі висновку державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи 

дитячого харчування

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку   МОЗ

9 16

Удосконалення дозвільних процедур у сфері 

господарської діяльності та приведення 

вітчизняних граничних норм випромінювання 

у відповідність з європейськими нормами 

шляхом збільшення граничного допустимого 

рівня електромагнітних випромінювань для 

діапазонів дуже високих частот та 

ультрависоких частот з 2,5 мкВт/см2, або 3 

В/м, до 10 мкВт/см2, або 6 В/м

внесення змін до Державних санітарних норм і 

правил захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань, затверджених 

наказом МОЗ  від 1 серпня 1996 р. № 239

I квартал 

2016 р.
МОЗ

10 19

Скасування видачі сертифіката відповідності 

для виробника та імпортера, а також 

ліцензування господарської діяльності з 

імпорту, експорту спирту етилового, 

коньячного і плодового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку

11

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

дозвільних процедур у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності» внесено на 

розгляд ВРУ (реєстраційний номер 2498а)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку

12 22

Скасування вимоги щодо виділення окремого 

приміщення, що повинно охоронятися та 

технічно укріплюватися, для зберігання 

бланків Державтоінспекції (довідок-рахунків, 

актів приймання-передачі), номерних знаків 

для разових поїздок та номерних знаків 

“Транзит”. Запровадження зберігання таких 

бланків та номерних знаків у металевих шафах, 

що замикаються, або сейфах за місцем 

провадження діяльності суб’єкта 

господарювання

внесення змін до наказу МВС від  5 серпня 2010 

р. № 361 “Про затвердження Порядку обліку, 

створення та ведення реєстру підприємств, 

установ, організацій та інших суб’єктів 

господарювання, які здійснюють торгівлю 

транспортними засобами та їх складовими 

частинами, що мають ідентифікаційні номери”

ІI квартал 

2016 р.

МВС

Мінагрополіт

ики

13 23

Скасування вимоги щодо обов’язкової 

державної реєстрації транспортних засобів, 

придбаних суб’єктами господарювання, 

діяльність яких пов’язана з реалізацією 

транспортних засобів та їх складових частин, 

що мають ідентифікаційні номери, з метою їх 

подальшої реалізації кінцевим споживачам, які 

зобов’язані зареєструвати такі транспортні 

засоби у встановленому законодавством 

порядку

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до Закону 

України "Про дорожній рух" щодо впорядкування 

державної реєстрації транспортних засобів” 

(реєстраційний номер 2443а)

до 

прийняття 

Закону

МВС

Мінагрополіт

ики

14 27

Спрощення процедури збирання, видалення, 

знешкодження та утилізації відпрацьованих 

мастил (олив)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про відходи”

ІІI квартал 

2016 р.
Мінприроди



15 28

Забезпечення надання суб’єктами 

господарювання та контролюючими органами 

до інформаційної системи портового 

співтовариства в електронному вигляді 

інформації за формою, затвердженою 

відповідно до законодавства, яка 

використовується під час оброблення вантажів 

у морських портах, замість документів у 

паперовій формі

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до Закону 

України "Про морські порти України" щодо 

функціонування інформаційної системи 

портового співтовариства (реєстраційний номер 

3761)

до 

прийняття 

Закону

Мінінфрастру

ктури 

Мінагрополіт

ики МОЗ

Мінприроди 

ДФС 

Держветфітос

лужба 

Держсанепідс

лужба 

Держекоінспе

кція

16 31
Скасування подання екологічних декларацій 

щодо суден та товарів

затвердження Положення про екологічний 

контроль у пунктах пропуску через державний 

кордон та в зоні діяльності регіональних митниць 

і митниць (нова редакція)

IІ квартал 

2016 р.
Мінприроди

17 32

Закріплення на законодавчому рівні принципу 

розширеної відповідальності виробника та 

визначення чіткої процедури поводження з 

упаковкою та відходами упаковки відповідно 

до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

упаковку та відходи упаковки”

протягом 

шести 

місяців 

після 

прийняття 

Закону 

України 

«Про 

відходи» в 

новій 

редакції

Мінприроди

18 36

Передбачення у типовому договорі оренди 

землі положення, відповідно до якого орендна 

плата за земельні ділянки державної та 

комунальної власності змінюватиметься за 

фактом затвердження або зміни нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки та 

повідомлення про таку зміну однією із сторін 

договору оренди без необхідності внесення 

змін до договору

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України:                                                                 

проектів Законів України “Про внесення змін до 

Закону України “Про оренду землі” та “Про 

внесення змін до Податкового кодексу України”          

II квартал 

2016 р.

Мінрегіон 

Мінагрополіт

ики 

Держгеокадас

тр

19 38

Внесення до нормативно-правових актів змін з 

метою недопущення випадків дублювання 

інформації, що надається на запит органів 

Антимонопольного комітету, та обмеження 

надання періодичної інформації на запити 

лише за дорученням Антимонопольного 

комітету

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до Закону 

України "Про Антимонопольний комітет 

України" (щодо діяльності адміністративної 

колегії)" (реєстраційний номер 3394) 

до 

прийняття 

Закону

Антимонопол

ьний комітет

20 39

Скасування передрейсового та післярейсового 

медичних оглядів водіїв транспортних засобів, 

а також покарання за випуск на лінію 

транспортних засобів, які не пройшли 

щозмінного огляду

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері 

автомобільного транспорту з метою приведення 

їх у відповідність з актами Європейського Союзу" 

(реєстраційний номер 3713) 

до 

прийняття 

Закону

Мінінфрастру

ктури

21 40

Скасування видачі дозволу Комітету медичної 

та мікробіологічної промисловості на 

зберігання прекурсорів

внесення змін до наказу Комітету медичної та 

мікробіологічної промисловості України від 2 

квітня 1999 р. № 41 “Про затвердження 

Інструкції про порядок придбання сировини, що 

містить наркотичні і психотропні речовини, 

прекурсорів, виробництва наркотичних і 

психотропних засобів, здійснення їх обліку, 

зберігання, перевезення, пересилання і збуту”

IІ квартал 

2016 р.

МОЗ

Мінекономро

звитку

22 42

Затвердження адаптованого до норм 

Європейського Союзу технічного регламенту 

щодо безпеки простих посудин високого тиску

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України стосовно затвердження 

Технічного регламенту щодо безпеки простих 

посудин високого тиску

IІ квартал  

2016 р.

Мінсоцполіти

ки

Держпраці

Мінекономро

звитку 



23 43

Скасування обов’язкової сертифікації 

продукції в державній системі сертифікації 

(УкрСЕРПО)

затвердження наказу Мінекономрозвитку щодо 

скасування обов’язкової сертифікації продукції в 

державній системі сертифікації (УкрСЕРПО)

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

24 46

Гармонізація вимог щодо маркування 

продукту та інформування про нього із 

стандартами Європейського Союзу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів”

I квартал 

2016 р.
МОЗ

25 47

Уповноваження приватних компаній 

здійснювати сертифікацію органічних 

продуктів та контроль за такими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо органічного виробництва та обігу 

органічної продукції»

III квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики      

Мінекономро

звитку

26 48
Ліквідація та реорганізація контролюючих 

органів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проектів актів Кабінету 

Міністрів України щодо утворення комісій з 

питань припинення центральних органів 

виконавчої влади відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. 

№ 442

IV квартал 

2016 р.

міністерства 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади

27 48
здійснення процедури припинення відповідних 

центральних органів виконавчої влади

до 

припиненн

я 

відповідни

х 

центральн

их органів 

виконавчо

ї влади

міністерства 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади

28 49
Зменшення кількості органів державного 

нагляду (контролю) та їх функцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проектів положень про 

центральні органи виконавчої влади з 

урахуванням схеми спрямування і координації 

діяльності центральних органів виконавчої влади 

Кабінетом Міністрів України через відповідних 

членів Кабінету Міністрів України, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 

вересня 2014 р. № 442

IV квартал 

2016 р.

міністерства 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади

29 50

Установлення на законодавчому рівні:                        

необхідності розміщення на офіційних веб-

сайтах контролюючих органів нормативно-

правових актів, дотримання яких 

перевіряється під час здійснення заходів 

державного нагляду (контролю);                                                                       

створення інтегрованої бази даних 

контролюючих органів, що містить 

інформацію про проведені перевірки суб’єктів 

господарювання       

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення 

законодавства у сфері державного нагляду 

(контролю)" (реєстраційний номер 2531а) 

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку

30 52

Перегляд діючих та розроблення нових 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проектів актів Кабінету 

Міністрів України щодо затвердження або 

внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності

IV квартал 

2016 р.

міністерства 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

31 54

Поширення дії Закону України “Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності” на податкові органи

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до Закону 

України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" 

щодо лібералізації системи державного нагляду" 

(реєстраційний номер 2418а) 

до 

прийняття 

Закону

Мінфін 

Мінекономро

звитку ДФС 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади



32 57

Забезпечення подання в електронній формі (за 

погодженням з ДФС) підрозділами 

Держветфітослужби, Держсанепідслужби та 

Держекоінспекції до податкових органів 

відомостей про результати здійснення 

ветеринарного, санітарно-епідеміологічного, 

фітосанітарного, екологічного контролю, 

необхідного для митного контролю і митного 

оформлення підконтрольних товарів

затвердження відповідних нормативно-правових 

актів, укладення міжвідомчих угод про 

інформаційне співробітництво

II квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики МОЗ

Мінприроди

Держветфітос

лужба 

Держсанепідс

лужба 

Держекоінспе

кція Мінфін 

ДФС

33 58

Удосконалення порядку взаємодії податкових 

органів і структурних підрозділів регіональної 

служби державного ветеринарно-санітарного 

контролю та нагляду на державному кордоні 

та транспорті

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Порядку 

проведення державного контролю на кордоні 

вантажів з об'єктами санітарних заходів, що 

ввозяться (пересилаються) на митну територію 

України”

I квартал  

2016 р.

Мінагрополіт

ики

34 67
Скасування державної реєстрації преміксів та 

готових кормів

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про корми" (реєстраційний 

номер 2845-1) 

до 

прийняття 

Закону

Мінагрополіт

ики

35 68

Скасування граничної торговельної надбавки 

(націнки), вимог щодо укладення договорів та 

строків отримання виручки, зокрема 

узгодження норм Закону України “Про 

державну підтримку сільського господарства 

України” з нормами Закону України “Про ціни 

і ціноутворення”

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про державну 

підтримку сільського господарства України”

I квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики      

Мінекономро

звитку    

Мін’юст

36 69

Удосконалення законодавства у сфері 

виробництва та реалізації органічної 

сільськогосподарської продукції (сировини) 

для забезпечення повноцінного та 

ефективного розвитку її виробництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо органічного виробництва та обігу 

органічної продукції»

III квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики

37 70

Удосконалення нормативно-правового 

механізму регулювання обміну земельних 

ділянок, розташованих у межах одного 

земельного масиву (поля), зокрема шляхом 

запровадження економічних стимулів для 

обміну земельними ділянками та уникнення 

дроблення ділянок

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обміну земельних ділянок, 

розташованих у межах одного земельного масиву 

(поля)”

I квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики 

Мінекономро

звитку

38 73

Удосконалення процедур управління 

Гарантійним фондом виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно, зокрема 

встановлення добровільності участі зернових 

складів у цьому Фонді

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо діяльності Гарантійного 

фонду виконання зобов'язань за складськими 

документами на зерно" (реєстраційний номер 

3735) 

до 

прийняття 

Закону

Мінагрополіт

ики 

Мінекономро

звитку

39 74 Скасування системи контролю за сівозмінами

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо впорядкування питань, 

пов’язаних із розробкою проектів землеустрою, 

що забезпечують еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь" 

(реєстраційний номер 2902) 

до 

прийняття 

Закону

Мінагрополіт

ики

40 75

Скасування необхідності розроблення проектів 

землеустрою, що передбачають еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь 

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення правового 

регулювання оренди землі”

IІ квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики

41 76

Спрощення та адаптація системи регулювання 

безпечності та якості кормів до вимог 

законодавства Європейського Союзу

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про корми" (реєстраційний 

номер 2845-1) 

до 

прийняття 

Закону

Мінагрополіт

ики



42 80

Скорочення переліку об’єктів державного 

цінового регулювання за результатами оцінки 

ефективності здійснення інтервенційних 

операцій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про державну 

підтримку сільського господарства України”

IІ квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики, Мінфін

43 81

Удосконалення форми № 1 — ТН (МС) 

спеціалізованої товарної накладної на 

перевезення молочної сировини

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 

лютого 2009 р. № 207” та внесення змін до 

наказу Мінагрополітики від 1 липня 2002 р. № 

176 “Про затвердження інструкцій та форм 

первинного обліку з урахуванням вимог ДСТУ 

3662-97 “Молоко коров’яче незбиране. Вимоги 

при закупівлі”; наказу Мінтрансу від 14 жовтня 

1997 р. № 363 “Про затвердження Правил 

перевезень вантажів автомобільним транспортом 

в Україні”

I квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики 

Мінінфрастру

ктури

44 82

Удосконалення законодавства у сфері 

забезпечення належної якості та безпечності 

дитячого харчування для удосконалення 

подальшого розвитку вітчизняного 

виробництва такої продукції

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про дитяче харчування" 

(реєстраційний номер 3808) 

до 

прийняття 

Закону

Мінагрополіт

ики

45 84

Створення нормативної бази для розроблення 

та застосування нових технологій виробництва 

упаковки та інших матеріалів, що контактують 

з харчовими продуктами

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

вимоги до предметів та матеріалів, що 

контактують з харчовими продуктами”

I квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики

МОЗ

46 85

Недопущення обмеження дії містобудівних 

умов та обмежень забудови земельної ділянки 

у разі розроблення, оновлення чи внесення 

змін до містобудівної документації

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”

I квартал 

2016 р.
Мінрегіон

47 86
Встановлення єдиної спрощеної процедури 

надання поштової адреси об’єкту будівництва

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту закону щодо єдиної 

спрощеної процедури надання поштової адреси 

об’єкту будівництва

I квартал 

2016 р.
Мінрегіон

48 88

Запровадження попередньої реєстрації 

замовником будівництва майнових прав на 

квартири, які реалізуються до прийняття 

житлового будинку в експлуатацію

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України "Про 

внесення змін до Закону  "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень"

IIІ квартал 

2016 р.
Мін’юст

49 89

Вирішення питання щодо: демонополізації та 

дерегуляції потенційно конкурентних ринків у 

сфері житлово-комунальних послуг та їх 

розвитку, забезпечення доступу до них нових 

учасників, зокрема переведення відносин у 

сфері управління (обслуговування та 

утримання) багатоквартирних будинків на 

ринкові засади припинення державного 

регулювання цін на послуги з управління 

багатоквартирним будинком (встановлення цін 

за домовленістю сторін)  спрощення 

процедури укладення договорів про надання 

житлово-комунальних послуг у 

багатоквартирних будинках

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про житлово-комунальні 

послуги” (реєстраційний номер 1581)

до 

прийняття 

Закону

Мінрегіон

50 91

Запровадження єдиних вимог до 

технологічних регламентів підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства, 

розроблення плану заходів з розвитку систем 

очищення питної води

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо питної води та питного 

водопостачання”

I квартал 

2016 р.
Мінрегіон



51 92

Забезпечення надання можливості юридичним 

та фізичним особам у разі оренди державного 

та/або комунального майна самостійно 

здійснювати вибір суб’єкта оціночної 

діяльності, який має необхідні документи для 

проведення оцінки державного та/або 

комунального майна

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Законів України “Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні” та “Про Фонд державного 

майна України”

II квартал 

2015 р.

Мінекономро

звитку 

Мінрегіон 

Фонд 

державного 

майна

52 94

Розмежування повноважень національних 

комісій, що здійснюють регулювання 

природних монополій, та центральних органів 

виконавчої влади, що забезпечують 

формування державної політики у відповідній 

сфері

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг" 

(реєстраційний номер 2966) 

до 

прийняття 

Закону

Міненерговугі

лля 

53 97
Запровадження системи стимулюючого 

тарифоутворення

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про природні 

монополії”

IІ квартал 

2016 р.

НКРЕКП 

(за згодою) 

Держенерго-

ефективності

54 98

Запровадження спрощеного цифрового 

доступу в режимі реального часу до 

“вторинної геологічної інформації”

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 13 

червня 1995 р. № 423”

IІ квартал 

2016 р.

Мінприроди 

Держгеокадас

тр

55 100

Прийняття нової редакції Кодексу України про 

надра, яка передбачатиме визначення понять 

“функції оператора”, “договірне спільне 

підприємство”, “механізм передачі 

спеціальних дозволів”, “концепт мінімальної 

робочої програми та мінімального робочого 

зобов’язання”, “обов’язковість регулювання 

специфіки видобування нетрадиційних 

вуглеводнів”, а також регулювання питання 

оприлюднення геологічної інформації щодо 

стратегічних ресурсів, зокрема нафти і газу, в 

межах, передбачених законодавством

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України нової редакції Кодексу України 

про надра

IV квартал 

2016 р.

Мінприроди 

Держпраці

56 101

Запровадження спрощеного порядку 

використання землі протягом геологічної 

розвідки

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення 

деяких аспектів нафтогазової галузі" 

(реєстраційний номер 3096) 

до 

прийняття 

Закону

Мінрегіон, 

Держгеокадас

тр, 

Мінприроди 

57 102

Прийняття нових гармонізованих з нормами 

Європейського Союзу правил розробки 

нафтогазових родовищ

затвердження наказу Мінприроди “Про 

затвердження правил розробки нафтових і 

нафтогазових родовищ”

IІ квартал 

2016 р.

Мінприроди,  

Держгеонадр

а, Держпраці

58 103

Скасування вимоги щодо необхідності ведення 

державного реєстру виробників рідких 

біологічних видів палива та біогазів

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до статті 8 

Закону України "Про альтернативні види палива" 

(реєстраційний номер 3330) 

до 

прийняття 

Закону

Держенергое

фективності

59 105
Удосконалення процедури реєстрації 

нафтогазових свердловин

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення 

деяких аспектів нафтогазової галузі" 

(реєстраційний номер 3096) 

до 

прийняття 

Закону

Мінприроди

60 106
Удосконалення правового регулювання 

програмного забезпечення

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо набуття, 

розпорядження та охорони авторського права і 

суміжних прав" (реєстраційний номер 4144) 

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку

ДСІВ

ДФС

61 107

Запровадження процедури публікації 

відомостей про заявки на промисловий зразок 

з метою надання можливості подання 

заперечення третіми особами на підставі 

невідповідності заявленого об’єкта умовам 

патентоспроможності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про охорону 

прав на промислові зразки”

I квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

ДСІВ



62 109

Удосконалення нормативно-правового 

регулювання електронного документообігу з 

метою наближення умов його застосування до 

документообігу на паперових носіях

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про електронні довірчі послуги" 

(реєстраційний номер 2544а) 

до 

прийняття 

Закону

Мін’юст

Мінрегіон 

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку Державне 

агентство з 

питань 

електронного 

урядування

63 110
Забезпечення вільного обігу об’єктів 

інтелектуальної власності

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо набуття, 

розпорядження та охорони авторського права і 

суміжних прав" (реєстраційний номер 4144) 

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку ДСІВ 

64 111

Спрощення процедури узгодження та 

визначення порядку оподаткування операцій з 

електронними грошима

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законів 

України щодо вдосконалення оподаткування 

операцій, пов'язаних з використанням платіжних 

терміналів та здійснення контролю за такими 

операціями" (реєстраційний номер 2448) 

до 

прийняття 

Закону

Мінфін 

ДФС 

Мінекономро

звитку

65 112
Встановлення вільного доступу до реєстрів 

заявок на знаки для товарів та послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань охорони прав на знаки для 

товарів та послуг”

I квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку ДСІВ

66 113

Створення прозорого механізму надання права 

на маркування контрольними марками та 

здійснення контролю за їх цільовим 

використанням

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" 

(щодо подолання піратства та поліпшення 

інвестиційного клімату)" (реєстраційний номер 

3384) 

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку ДСІВ

67 114

Спрощення електронної взаємодії суб’єктів 

владних повноважень із суб’єктами 

господарювання в частині перегляду умов 

підключення органів державної влади до 

глобальних мереж передачі даних

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12 

квітня 2002 р. № 522”

II квартал 

2016 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку Державне 

агентство з 

питань 

електронного 

урядування 

ДФС

68 116

Узгодження норм Закону України “Про 

Перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності” та Закону 

України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення” щодо 

надання дозволу на роботи з радіоактивними 

речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання

супроводження у Верховній Раді України проекту 

Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру, у 

тому числі шляхом поширення застосування 

декларативного (реєстраційного, заявницького) 

принципу” (реєстраційний номер 4131) 

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку МОЗ

69 117

Спрощення процедури розміщення технічних 

засобів телекомунікацій на об'єктах 

будівництва, існуючих будинках, будівлях, 

спорудах та у приміщеннях

проекту постанови Кабінету Міністрів України 

“Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461  і 

466”

IІІ квартал 

2016 р.

Мінрегіон 

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку

70

затвердження порядку  доступу до елементів 

інфраструктури об’єктів електроенергетики
ІІІ квартал 

2016 р.

Міненерговугі

лля, НКРЗІ 

(за згодою)



71 118

Скасування вимоги щодо обов’язковості 

виведення сигналів про спрацювання 

пожежної автоматики об’єктів рухомого 

(мобільного) зв’язку та безпроводового 

доступу, що вбудовані (прибудовані), 

надбудовані, на пульти пожежного 

спостереження. Встановлення вимог щодо 

обов’язковості подання операторами, які 

укладають з підрядними компаніями угоди на 

надання послуг з обслуговування систем 

пожежогасіння та пожежної сигналізації на 

базових станціях, копій таких угод та копії 

ліцензії підрядної компанії до відповідального 

регіонального департаменту ДСНС та 

обов’язковості укладення мобільним 

оператором у разі неможливості укладення 

угоди з підрядними компаніями угоди з 

обслуговуючою компанією від ДСНС щодо 

виведення сигналів про спрацювання 

пожежної автоматики

внесення змін до Правил з пожежного 

спостерігання, затверджених наказом МВС від 

30.03.2015  № 349

IІI квартал 

2016 р.

МВС

ДСНС

72 119

Забезпечення гармонізації процедури 

виділення та перерозподілу (рефармінгу) 

радіочастотного ресурсу з вимогами 

законодавства ЄС з метою підвищення 

ефективності його використання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

радіочастотний ресурс України” (нова редакція)

II квартал 

2017 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку НКРЗІ (за 

згодою)

Мінекономро

звитку

Міноборони

73 120

Забезпечення технологічної нейтральності у 

різних діапазонах частот для надання 

споживачам телекомунікаційних послуг із 

застосуванням різноманітних 

телекомунікаційних технологій

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

радіочастотний ресурс України” (нова редакція)

II квартал 

2017 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку НКРЗІ (за 

згодою) 

Мінекономро

звитку

74 121

Скасування ліцензування видів діяльності у 

сфері телекомунікацій та впровадження 

повідомного принципу провадження такої 

діяльності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо повідомного принципу 

провадження діяльності у сфері телекомунікацій”

I квартал 

2016 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку НКРЗІ (за 

згодою) 

Мінекономро

звитку

75 122

Вжиття заходів для укладення Угоди про 

оцінку відповідності та прийнятність 

промислової продукції (Угоди АСАА) для 

сфери радіо- і телекомунікаційного 

термінального обладнання

розроблення проекту Технічного регламенту, що 

відповідає Директиві Європейського Парламенту 

та Ради ЄС від 16 квітня 2014 р. № 2014/53/ЄС 

про гармонізацію законодавства держав-членів 

стосовно надання на ринку радіообладнання, що 

скасовує Директиву № 1999/5/ЄС

II квартал 

2016 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку НКРЗІ (за 

згодою)

76 124

Виключення з переліку видів діяльності та 

об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку, радіотехнічного об’єкта (цифрових 

радіорелейних станцій, базових станцій систем 

стільникового зв’язку)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 

серпня 2013 р. № 808”

І квартал 

2016 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку 

Мінприроди



77 125

Спрощення процедур та скасування дозвільних 

документів у сфері використання 

радіочастотного ресурсу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про 

радіочастотний ресурс України”

IІ квартал 

2017 р.

НКРЗІ (за 

згодою) 

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку

Генеральний 

штаб 

Збройних Сил 

78 126

Установлення для суб’єктів господарювання, 

які мають намір провадити (провадять) 

діяльність у сфері телекомунікацій, порядку 

доступу та використання об’єктів 

інфраструктури для розвитку 

телекомунікаційної мережі загального 

користування України з метою задоволення 

потреб споживачів телекомунікаційних послуг

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, 

транспорту, електроенергетики для розвитку 

телекомунікаційних мереж”

IV квартал 

2016 р.

НКРЗІ (за 

згодою) 

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку 

Мінінфрастру

ктури 

Антимонопол

ьний комітет

Мінрегіон 

Міненерговугі

лля 

Держархбуд-

інспекція

НКРЕКП (за 

згодою)

79 127

Оптимізація заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері телекомунікацій шляхом 

скасування повноважень контролюючого 

органу щодо проведення планових перевірок

супроводження у Верховній Раді України 

проектів Законів України «Про електронні 

комунікації» (реєстраційний номер 3549-1);                                                                            

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо електронних комунікацій)» 

(реєстраційний номер 3643);                                                                                   

«Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо електронних комунікацій) 

(реєстраційний номер 3644);                                                                      

«Про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо електронних комунікацій)» (реєстраційний 

номер 3645).

до 

прийняття 

Закону

НКРЗІ (за 

згодою) 

Мінекономро

звитку

80 128

Удосконалення процедур здійснення заходів з 

радіочастотного моніторингу 

радіоелектронних засобів, а саме 

запровадження процедури, відповідно до якої 

моніторинг може проводитися:                                                                       

за рахунок надходжень, які щомісяця 

сплачуються користувачами радіочастотних 

ресурсів до державного бюджету як рента за 

користування радіочастотним ресурсом;                    

на замовлення і за рахунок операторів 

телекомунікацій шляхом прозорого 

визначення мінімально необхідної кількості 

радіоелектронних засобів, обов’язкових для 

радіочастотного моніторингу з боку усіх 

операторів телекомунікацій

супроводження у Верховній Раді України 

проектів Законів України «Про електронні 

комунікації» (реєстраційний номер 3549-1);                                                                            

«Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо електронних комунікацій)» 

(реєстраційний номер 3643);                                                                                   

«Про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо електронних комунікацій) 

(реєстраційний номер 3644);                                                                      

«Про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо електронних комунікацій)» (реєстраційний 

номер 3645).

до 

прийняття 

Закону

НКРЗІ (за 

згодою) 

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку 

81 129
Спрощення процедур доступу до кабельної 

каналізації електрозв’язку

внесення змін до Правил надання в користування 

кабельної каналізації електрозв’язку, 

затверджених рішенням НКРЗІ від 23 серпня 

2012 р. № 428

II квартал 

2016 р.
НКРЗІ



82 130

Установлення вимоги щодо використання 

орендної ставки у розмірі 40 відсотків у разі 

експлуатації об’єктів нерухомості для 

розміщення офісних приміщень операторів 

телекомунікацій, які надають послуги з 

рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та 

провайдерів телекомунікацій, які надають 

послуги з доступу до Інтернету, а також 

10 відсотків у разі експлуатування об’єктів 

нерухомості Фондом державного майна для 

розміщення технологічного обладнання, антен 

операторів телекомунікацій, які надають 

послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, 

операторів та провайдерів телекомунікацій, які 

надають послуги з доступу до Інтернету

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 4 

жовтня 1995 р. № 786”

ІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

Фонд 

державного 

майна

83 131

Спрощення процедури проведення натурних 

випробувань щодо електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів (а саме визначення 

права оператора мобільного зв’язку 

самостійно проводити натурні випробування, а 

в разі недосягнення згоди між операторами 

щодо результатів вимірів — можливості 

залучення Українського державного центру 

радіочастот)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до статті 43 Закону України “Про 

радіочастотний ресурс України”

IV квартал 

2016 р.
НКРЗІ

84 3

Скасування обов’язку підприємств, установ,

організацій обладнання електрощитів,

групових електрощитків автономними

системами пожежогасіння

внесення змін до Правил пожежної безпеки в 

Україні, затверджених наказом МВС від 

30.12.2014 № 1417

ІІ квартал 

2016 р.
МВС, ДСНС

1. Додаткове фінансове (вартість встановлення 1 системи на 1 електрощит - близько 500 тис. 

грн.) та адміністративне навантаження (контролюючі органи, погодження документів при 

встановленні системи пожежогасіння.                                                                                                                      

2. Відсутність альтернативних джерел постачання автономних систем пожежогасіння 

(піростікерів) призводить до порушення антимонопольного законодавства - Монопольність 

виробника піростікерів АСТ-автономних приладів пожежогасіння для локальних пожеж - ООО 

«ПироХимика-Центр» (Росія), реалізація в Україні через ТОВ «Сучасні технології 

пожежогасіння».                                                                                                                                                             

3. Відсутні нормативно-правові акти, якими визначені вимоги щодо монтування піростікерів.                                                               

4. Необхідність на нові обєкти, що введені в експлуатацію в 2014-2015 рр. та мають нову 

модернізовану систему пожежогасіння, розробляти та погоджувати проектну документацію на 

встановлення піростікерів.                                                                                                                                     

5. Обладнувати електрощити, групові електрощити в усіх будинках різного функціонального 

призначення автономними системами пожежогасіння є економічно недоцільним, оскільки 

процент пожеж в електрощитах від загальної кількості пожеж - 0,5 - 2%. Виновок 

Українського НДІ цивільного захисту ДСНС України (Журнал «Пожежна та техногенна 

безпека» (№ 12, 2015р.).

85 4

Скасування необхідності одержання дозволів

на провадження митної брокерської діяльності

та діяльності вантажних митних комплексів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України «Про

внесення змін до Митного кодексу України щодо

дерегуляції певних видів господарської

діяльності, контроль за провадження яких

здійснюється органами доходів і зборів» ІІI квартал 

2016 р.

Мінфін, ДФС, 

Мінекономро

звитку

Необхідність адаптації законодавства України, що регулює здійснення адміністративних

процедур (надання адміністративних послуг), пов’язаних із одержанням суб’єктами

господарювання прав на провадження певних видів господарської діяльності до законодавства

Європейського Союзу, а також базового законодавства України, що регулює відносини у сфері

державної митної справи. Скорочення видів

господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і

зборів, закладуть підґрунтя для більш сприятливих умов ведення бізнесу в Україні та

сприятимуть підвищенню рівня захисту суб’єктів господарювання. Таким чином буде

забезпечено скорочення функцій та удосконалення процедур адміністративного регулювання

економіки, запроваджено прозорі і єдині правила для всіх суб’єктів економічної діяльності

умови для підвищення рівня їх захисту.

86 10

Забезпечення реалізації прав осіб, які беруть

участь у розгляді справ про порушення

законодавства про захист економічної

конкуренції.

розроблення та подання Кабінету Міністрів

України проекту Закону України про внесення

змін до Закону України «Про захист економічної

конкуренції»

ІІI квартал 

2016 р.

Антимонопол

ьний комітет 

України

З метою забезпечення реалізації прав осіб, які беруть участь у розгляді справ про порушення

законодавства про захист економічної конкуренції, а саме: 1) встановлення строків розгляду

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами

Антимонопольного комітету; 2) закріплення необхідного обсягу прав осіб, які беруть участь у

розгляді справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами

Антимонопольного комітету; 3) врегулювання питання щодо підстав і порядку проведення

перевірок Антимонопольним комітетом та розв’язання спорів у зв’язку з проведенням таких

перевірок; 4) врегулювання питання щодо повноважень Антимонопольного комітету на різних

етапах розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.



87 12

Визначення умов, відповідно до яких 

вертикальні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання стосовно постачання та 

використання товарів дозволяються і не 

потребують дозволу органів 

Антимонопольного комітету України

затвердження типових вимог до вертикальних 

узгоджених дій суб’єктів господарювання 

стосовно постачання та використання товарів IV квартал 

2016 р.

Антимонопол

ьний комітет 

України

З метою визначення вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання 

стосовно постачання та використання товарів, в яких буде визначено умови, за відповідності 

яких вертикальні узгоджені дії суб’єктів господарювання стосовно постачання та 

використання товарів дозволяються і не потребують дозволу органів Антимонопольного 

комітету України 

88 13

Скасування норми щодо перевірки з боку 

банків суми сплати єдиного соціального внеску 

внесення змін до Порядку прийняття банками на 

виконання розрахункових документів на виплату 

заробітної плати, затвердженого наказом 

Міністерства доходів і зборів від 09.09.2013 № 

453.
ІІ квартал 

2016 р.
Мінфін

1) нові підході до розміру та порядку сплати ЄСВ (22%, нараховується тільки на суму зарплати 

в розмірі до 33 250 гривень) роблять неможливим перевірки сум сплати ЄСВ з боку банків - 

фактичне співвідношення суми ЄСВ до суми заробітної плати буде нижче ніж 22%, якщо на 

підприємстві є хоча б один працівник з зарплатою вище за 33 250 гривень;

 2) у разі спати ЄСВ у сумі менш ніж 22% від суми зарплати, банки, відповідно до згаданого 

вище порядку, мають вимагати довідку-розрахунок, що погоджена з податковою;  

 3) тобто, для виплати зарплати підприємству кожного разу необхідно звертатися до 

податкової для погодження відповідної довідки-розрахунку.

89 14

Обмеження державного регулювання цін на 

технічні та інші засоби реабілітації для 

інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих 

категорій населення

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України "Про внесення змін до 

постанови КМУ від 25 грудня 1996 року № 1548" 

(щодо скасування регулювання цін на протезно-

ортопедичні   вироби   і   технічні  засоби  

профілактики інвалідності та реабілітації)

ІІI квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки, 

Мінекономро

звитку

Приведення граничних цін на технічні та інші засоби реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів 

та інших окремих категорій населення до економічно обґрунтованих згідно законодваства.                     

Виключити пункт 9 постанови № 1548.

90 15

Спрощення доступу суб’єктів господарювання 

усіх форм власності до ринку послуг з  

виготовлення, постачання, ремонту та 

технічного обслуговування технічних та інших 

засобів реабілітації інвалідів

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України щодо 

внесення змін до частини восьмої статті 26 

Закону України “Про реабілітацію інвалідів в 

Україні” в частині виключення норми щодо 

відповідності підприємств кваліфікаційним 

вимогам, які визначені центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах трудових відносин, 

соціального захисту населення.

ІІ квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки, 

Мінекономро

звитку

Не відповідає (дублює) вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753.

91 16

затвердження наказу Мінсоцполітики щодо 

визнання такими, що втратили чинність, накази 

Міністерства соціальної політики України від 

18.04.2012 № 215, від 01.10.2012 № 610, від 

06.12.2012 № 756, від 04.10.2013 № 641, від 

20.01.2015 №37

після 

прийняття 

Закону

Мінсоцполіти

ки, 

Мінекономро

звитку

У звязку зі змінами, що будуть внесені в частину восьму статті 26 Закону України "Про 

реабілітацію інвалідів в Україні"

92 18

Спрощення реєстрації філіалів та 

представництв іноземних юридичних осіб (у 

т.ч. банків) на території України

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні” (щодо 

створення умов для функціонування в Україні 

міжнародних систем інтернет-розрахунків)

ІІI квартал 

2016 р.

Мінфін, НБУ 

(за згодою)

Спрощення впровадження в Україні систем електронних платежів, враховуючи необхідність 

дотримання рівних, недискримінаційних умов щодо всіх учасників ринку.

93 21

Спрощення процедури розміщення технічних 

засобів телекомунікацій на об'єктах 

будівництва, існуючих будинках, будівлях, 

спорудах та у приміщеннях, об'єктах 

електроенергетичної інфраструктури 

затвердження порядку  доступу до елементів 

інфраструктури об’єктів електроенергетики

2016р.

Міненерговугі

лля, НКРЗІ 

(за згодою)

Доповнити п. 117 новим пунктом.                                                                           Відповідно до 

законопроекту «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», 

94 26

Усунення дублювання подання звітності та 

статистичної інформації, що надається 

органам виконавчої влади

визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Державної служби статистики  від 29.10.2014 № 

318 “Про затвердження форми державного 

статистичного спостереження N 14-зв'язок 

(квартальна) “Звіт про діяльність операторів, 

провайдерів телекомунікацій та поштового 

зв'язку”

IV квартал 

2016 р.

Держстат, 

НКРЗІ (за 

згодою)

У Проекті рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку надання операторами, 

провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили 

чинність рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» встановлені 

положення, що дублюють норми Наказу Держстату від 29.10.2014 № 318.                   З метою 

зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання та усунення 

дублювання подання статистичної звітності органам влади, вважаємо необхідним скасувати 

наказ Держстату № 318 одночасно з прийняттям зазначеного рішення НКРЗІ.



95 27

Зменшення кількості показників якості послуг 

з надання доступу до мережі Інтернет (до 4-х)

визнання такими, що втратили чинність, наказів 

Адміністрації Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 

517 та від 28.12.2012 № 803; визнання таким, що 

втратив чинність, наказу Мінтрансзв’язку від 

22.07.2010 № 513

ІІI квартал 

2016 р.

Адміністрація 

Держспецзв’я

зку, 

Мінінфрастру

ктури, НКРЗІ 

(за згодою)

Скасувати зазначені документи.  Вважаємо за доцільне  зменшити кількість показників  якості 

з послуг доступ до мережі Інтернет до 4-х. Безпосередньо самі показники доволі суперечливі, 

не дає реальної картини щодо якості наданих послуг, а також відсутні єдині зрозумілі методики 

вимірювань.    Щодо европейськх стандартів - Технічним комітетом Європейського  інституту 

стандартизації (ETSI) розроблено Керівництво ETSI EG 202 057.

Цей документ складається з декількох частин, що охоплюють аспекти якості обробки мови та 

передачі даних.  Визначення параметрів QoS та їх вимірювання.

Частина 4:  “Доступ в Інтернет“ - ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (2008-07), у розділі 5 та додатку F  

визначаються наступні показники якості телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет, як 

такі, що найбільш цікаві споживачам:

• швидкість закачування/скачування (параметр вимірюється в Мбіт/с або кбіт/с);

• затримка пакетів (значення вимірюється в мілісекундах (мс);

• варіація затримки (джиттер) (значення вимірюється в мілісекундах (мс);

• втрата пакетів (значення <10-3 (0,1%) від загальної кількості пакетів).
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Покращення доступу до інформації розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України "Про 

внесення зміни до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» щодо 

необхідності розроблення і оприлюднення 

місцевими органами влади планів забудови 

територій, планів зонування територій.

ІІI квартал 

2016 р.
Мінрегіон

Системний звіт РБО «Природні монополісти vs. Конкурентний бізнес: шляхи поліпшення

співпраці»
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Спрощення процедур регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, зокрема 

щодо (і) встановлення  вичерпного списку 

підстав для відмови у реєстрації експортних 

контрактів; (іі) часових обмеження для 

прийняття рішення про реєстрацію експортних 

контрактів Мінекономрозвитку;                                

(ііі) введення процедур оскаржень у випадку 

прийняття негативного рішення; (іv) 

встановлення чітких кінцеві термінів для 

перереєстрації експортного контракту на 

випадок коливань на світовому ринку.

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови КМУ від 15.02.2002 № 155 ”     

ІІ квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

Системний звіт РБО «Проблемні питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні»
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Спрощення процедури виплати відшкодування 

ПДВ, суми якого підтверджено в судовому 

порядку, шляхом скасування необхідності 

надання підтвердження (довідки) органів 

державного нагляду (контролю)

Внесення змін до Порядку взаємодії органів

державної податкової служби та органів

державної казначейської служби в процесі

відшкодування податку на додану

вартість, затвердженого постановою КМУ від

17.01.2011 № 39

ІІ квартал 

2016 р.

Мінфін, ДФС, 

Державне 

казначейство 

України 

Системний звіт РБО «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» (жовтень 2015 

року)
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Внесення змін до Порядку формування та

надсилання узагальненої інформації про обсяги

сум бюджетного відшкодування податку на

додану вартість, визначені у висновках,

затвердженого наказом Державної податкової

адміністрації України та Державного

казначейства України від 03.02.2011 № 68/23

ІІ квартал 

2016 р.

Мінфін, ДФС, 

Державне 

казначейство 

України 

Системний звіт РБО «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» (жовтень 2015 

року)
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Звуження дискреційних повноважень 

контролюючих органів в частині перевірки 

місцезнаходження платників податків

Внести зміни до Порядку обліку платників

податків і зборів, затвердженого Наказом

Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №

1588 з метою встановлення чітких підстав для

проведення контролюючими органами перевірок

місцезнаходження платників податків

ІІ квартал 

2016 р.

Мінфін, ДФС, 

Державне 

казначейство 

України 

Системний звіт РБО «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» (жовтень 2015 

року)

101 45

Унеможливлення зловживань органами 

митного контролю, шляхом скасування 

повноважень щодо застосовування 

орієнтовних показників для визначення митної 

вартості імпортованих товарів на власний 

вибір

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про визнання такою, що 

втратила чинність, постанови КМУ від 

16.09.2015 № 724”

ІІ квартал 

2016 р.
Мінфін, ДФС

Системний звіт РБО «Проблемні питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні»
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Спрощення процедур працевлаштування 

іноземних фахівців

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України “Про внесення змін до 

постанови КМУ від 27.05.2013 № 437” ІІ квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки, 

Мінекономро

звитку, 

Державна 

служба 

зайнятості 

Рекомендації РБО Мінсоцполітики від 03.11.2015   Лист РБО №285/03.11.2015
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Скасування обмеження на право проведення    

профілактичних наркологічних оглядів 

суб'єктами господарювання усіх форм 

власності

Внесення змін до Інструкції про профілактичний 

наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги, 

затвердженої наказом МОЗ від 28.11.1997 р. № 

339

ІІI квартал 

2016 р.
МОЗ

Інструкція містить норму, відповідно до якої перелік наркологічних закладів державної форми

власності, які проводять профілактичні наркологічні огляди, визначається наказами МОЗ, а

перелік наркологічних закладів комунальної форми власності, які проводять профілактичні

наркологічні огляди, визначається наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної

Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

Профілактичні наркологічні огляди громадян, проведені в інших медичних закладах,

вважаються недійсними. Така правова норма є протиправною та безпідставною, оскільки:

суперечить принципам рівності суб’єктів господарювання та свободи здійснення господарської 

діяльності, передбаченим ст. 5, 6 Господарського кодексу України. За таких умов, приватні

заклади охорони здоров’я, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з

медичної практики за спеціальністю наркологія, позбавлені права здійснювати зазначені

огляди водіїв; заклади охорони здоров’я зобов’язані

отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за

спеціальністю наркологія, тому подача заяви про включення до відповідного переліку є зайвим

обтяженням діяльності суб’єкта господарювання, яке не закріплено на законодавчому рівні, а

отже не має правової підстави для подальшого існування.
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Скасування обмеження на право проведення    

обов'язкових попередніх та періодичних 

психіатричних оглядів суб'єктами 

господарювання усіх форм власності

Внесення змін до Інструкції про проведення 

обов’язкових попередніх та періодичних 

психіатричних оглядів, затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 

17.01.2002 року № 12

ІІI квартал 

2016 р.
МОЗ

Інструкцією передбачено, що обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди

проводяться лікарем-психіатром у державних та комунальних психіатричних закладах,

закладах охорони здоров'я, що мають у своєму складі спеціалізовані психоневрологічні центри,

відділення, кабінети (далі – психоневрологічні заклади), та надають психіатричну допомогу за

місцем проживання громадян. Лікарі-психіатри, які

проводять такі огляди, повинні мати сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом "психіатрія" або

відповідну кваліфікаційну категорію за цією спеціальністю та володіти новими методиками їх

проведення. Лікарі-психіатри, що не пройшли відповідну підготовку, не допускаються до

проведення оглядів. Разом з тим, психоневрологічні заклади,

які проводять відповідні огляди, визначаються наказами органів Міністерства охорони

здоров’я. Обов'язкові попередній та періодичний психіатричні огляди, проведені в інших

медичних закладах, вважаються недійсними. Зазначене

призводить до суб’єктивного обмеження кола суб’єктів господарювання, що провадять

господарську діяльність з медичної практики за даною спеціальністю (спеціальностями) та

додаткове необґрунтоване адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання.

Враховуючи вищенаведене, визначення психоневрологічних закладів виключно на підставі

наказів закладів охорони здоров’я, не вирішує проблеми ефективного проведення відповідних

оглядів.
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Надання можливості здійснення попереднього 

(періодичного) медичного огляду усім 

закладам охорони здоров’я, що мають 

відповідні умови їх проведення

внесення змін до Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій, 

затвердженого наказом МОЗ України 

від 21.05.2007 № 246

ІІI квартал 

2016 р.
МОЗ

Пункт 2.1 Порядку передбачено, що попередній (періодичний) медичний огляд працівників

проводиться закладами охорони здоров’я: віднесені до другої, першої, вищої

акредитаційної категорії за результатами державної акредитації відповідно до Порядку

державної акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765, а також спеціалізованими закладами охорони

здоров'я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань,

перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25 березня 2003 року № 133, вищими

медичними навчальними закладами III - IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси

професійних захворювань та проводять лабораторні, функціональні та інші дослідження і

надають медико-санітарну допомогу за спеціальностями, що передбачені додатками 4 та 5 до

пункту 2.6 цього Порядку. Заклади охорони здоров’я включаються до наказу.

Проте зобов’язання бути включеним до наказу МОЗ України є зайвим обтяженням, що на

практиці створює передумови для вчинення корупційних діянь.
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Скасування обмеження на право проведення    

медичного огляду  моряків та видача медичних 

свідоцтв  морякам суб'єктами господарювання 

усіх форм власності

внесення змін до пункту 3 Правил визначення 

придатності за станом здоров’я осіб для роботи 

на суднах, затверджених наказом МОЗ України 

від 19.11.1996 № 347 ІІI квартал 

2016 р.
МОЗ

Пункт 3 зазначеного наказу МОЗ України закріплено, що проведення медичного огляду

моряків та видача медичних свідоцтв морякам здійснюються закладами охорони здоров'я,

перелік яких щорічно затверджується Міністерством охорони здоров'я України і доводиться до

відома заінтересованих органів державної влади. Однак

протиправність надання права на здійснення медичного огляду моряків за заявницьким

принципом тотожна з описаними вище порушеннями чинного законодавства та суперечить

державній політиці у сфері спрощення господарської діяльності.
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Скасування необхідності проходження 

атестації та акредитації закладів, що 

здійснюють підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації водіїв

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту закону України "Про 

внесення змін до Закону України «Про дорожній 

рух» (щодо заміни обов’язку проходження 

атестації та акредитації закладів, що здійснюють 

підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації водіїв, на процедуру ліцензування)

IV квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури, МОН, 

МВС 

Заклади, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв та

кандидатів у водії, за своєю специфікою надають освітні послуги, тобто є навчальними

закладами. У зв’язку з цим, вони повинні отримати відповідну ліцензію на здійснення

діяльності з надання освітніх послуг. Для уникнення дублювання схожих за своєю

природою процедур ліцензування та акредитації, останню доцільніше зробити автоматичною,

зважаючи на те, що при отриманні ліцензії Міністерства освіти і науки України членами комісії 

є представники Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України

(Національної поліції).
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Спрощення процедури організації та контролю 

за підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації водіїв транспортних 

засобів, шляхом:                     - усунення 

обмеження щодо комплектації кандидатів у 

водії в групи чисельністю від 10 до 30 осіб; - 

заміна форми подачі ряду документів на 

електрону; - анулювання форми ведення 

свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

водіїв, як бланку сурової звітності; - 

встановлення вільного доступу громадян до 

реєстру таких закладів

Внесення змін до Інструкції про порядок

організації та контролю за підготовкою,

перепідготовкою та підвищенням кваліфікації

водіїв транспортних засобів, затвердженої

наказом Міністерства внутрішніх справ України

від 07.12.2009 № 515

ІІ квартал 

2016 р.

МВС, 

Мінінфрастру

ктури, МОН 

1. Заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв

транспортних засобів, є суб’єктами підприємницької діяльності і відповідно до ст. 6

Господарського кодексу України на них поширюється принцип свободи підприємницької

діяльності у межах, визначених законом. 2. Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв не дає права керувати транспортним засобом

та є засобом внутрішнього контролю ефективності діяльності закладу. Тому обов’язок видачі

свідоцтва виключно на бланку суворої звітності є неефективним та нераціональним

обтяженням діяльності суб’єкта господарювання, що не має реального ефекту щодо

забезпечення безпеки дорожнього руху. 3. Відкритий режим доступу громадян до реєстру

закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

дозволить підвищити рівень обізнаності населення про результати діяльності автошкіл та

сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху. Ці нововведення дозволять очистити

ринок підприємницької діяльності, пов’язаної з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням

кваліфікації водіїв транспортних засобів, від недобросовісної конкуренції та від надання

неякісних освітніх послуг.
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Скасування сертифікації (підтвердження 

кваліфікації) персоналу з неруйнівного 

контролю по І-1ПАОП 0.00.-1.63-13 «Правил 

сертифікації фахівців з неруйнівного 

контролю»

визнання таким, що втратив чинність, наказу 

МНС від 10.12.2012 № 1387

ІІI квартал 

2016 р.

МВС, ДСНС, 

Мінекономро

звитку

В Європейському Союзі найбільше визнання має сертифікація персоналу з неруйнівного

контролю, проведена за стандартом ISO 9712:2012 (EN ISO 9712: 2012). Тому постає

питання про доцільність проведення сертифікації (підтвердження кваліфікації) персоналу з

неруйнівного контролю (далі по тексту - НК) по І-1ПАОП 0.00.-1.63-13 «Правил сертифікації

фахівців з неруйнівного контролю», яка все одно не визнаватиметься по всьому світу, а

відповідно буде тільки створювати додаткові технічні бар'єри, пов'язані з кваліфікацією

персоналу, (в тому числі і виробничим), оскільки EN ISO 9712:2012 ще в 2014 році в Україні

прийнятий як національний і на даний момент в Україні працює чотири Органу з сертифікації

персоналу з НК, акредитовані НААУ за цим міжнародним стандартом. У відповідності з

законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» оцінкою відповідності

повинні займатися акредитовані Національним Органом з акредитації України (а це у нас

НААУ) Органи з оцінки відповідності (ООС), якими є в тому числі і Органи по сертифікації

персоналу. 
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Скасування вимог обов’язкової реєстрації

підіймальних споруд (вантажопідіймальних

кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних

доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових

та водогрійних котлів, посудин, що працюють

підтиском, трубопроводів пари та гарячої води

в територіальних органах Держпраці України

Внесення змін до нормативно-правових актів 

охорони праці щодо реєстрації підіймальних 

споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, 

ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, 

фунікулерів тощо), парових та водогрійних 

котлів, посудин, що працюють підтиском, 

трубопроводів пари та гарячої води суб’єктами 

господарювання

ІІ квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки, 

Держпраці

Законодавством забороняється експлуатація устаткування без проходження процедури

реєстрації в органах Держпраці. Разом з тим, у порушення вимог Закону України «Про

охорону праці» територіальні органи Держпраці здійснюють реєстрацію підіймальних споруд,

парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та

гарячої води посилаючись на вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. Основні

принципи реєстрації устаткування закладені ще у СРСР і не змінені до теперішнього часу.

Процедура реєстрації устаткування обумовлює додатковий адміністративний тиск з

елементами корупції на суб'єктів господарювання, що значно ускладнює виробничу діяльність.

При цьому реєстрацію і облік більшої частини устаткування суб'єкти господарювання

здійснюють самостійно. Пропонується внести зміни до нормативно-правових актів з охорони

праці шляхом заміни норми щодо реєстрації устаткування в органах Держпраці на облік

устаткування яке належить суб'єктами господарювання.
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Скасування необхідності підготовки

суб’єктами господарювання декларації безпеки 

об’єкта підвищеної небезпеки

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України «Про 

внесення до Закону України «Про об’єкти 

підвищеної небезпеки»

ІІ квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки, 

Держпраці

Чинним законодавством передбачено декілька декларацій об'єктів підвищеної небезпеки з

різними складовими: - декларація про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (постанова КМУ від 26

жовтня 2011 р. N 1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованим

підвищеної небезпеки); - декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класів

небезпеки (постанова КМУ від 11 липня 2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування

безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»). Декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

повинні складатися за результатами всебічних досліджень ступеня небезпеки та оцінки рівня

ризику із застосуванням фізико-математичних моделей і методів розрахунку з елементами

статистичних досліджень роботи устаткування, які напрацьовують роками. Передбачена

обов'язкова експертиза декларацій безпеки, яку проводять тільки суб'єкти господарювання, що

займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки промислових об'єктів,

акредитовані відповідно до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну

експертизу». Декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки переглядаються кожні п’ять

років. Декларація безпеки об’єктів підвищеної небезпеки дублює декларацію про

відповідність матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки та План локалізації і ліквідації аварій на об’єкті.

Дублювання, обов’язкові наукові дослідження та їх експертизи і погодження для суб’єктів

господарювання обумовлюють великі фінансові витрати та адміністративний тиск з

елементами корупції.
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Скасування положення щодо створення

автоматизованої інформаційної системи обліку

терміналів на території України

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України щодо внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

11.04.2012 № 295 «Про затвердження Правил 

надання та отримання телекомунікаційних 

послуг» в частині виключення пункту 21.

ІІ квартал 

2016 р.

Мін’юст, 

Мінфін, 

НКРЗІ (за 

згодою) 

Скасування положення щодо створення автоматизованої інформаційної системи обліку 

терміналів на території України, складовою частиною якої була узагальнена база даних кодів 

ІМЕІ терміналів (радіотелефонів та іншого кінцевого обладнання мереж стільникового зв’язку, 

що мають міжнародні коди ідентифікації), її ведення, а також відповідне зобов’язання 

операторів зв’язку здійснювати підключення терміналів до своїх телекомунікаційних мереж та 

надання послуг лише за умови включення них до вищезазначеної бази.
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Затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення 

зміни до рішення НКРЗІ від 26.01.2006 р. № 179 

«Про затвердження Ліцензійних умов здійснення 

діяльності у сфері телекомунікації з надання 

послуг рухомого (мобільного) телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж і надання 

в користування каналів електрозв'язку», 

виключивши пункт 4.1.31.

ІІ квартал 

2016 р.

НКРЗІ (за 

згодою), 

Мін’юст
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Затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення 

зміни до рішення НКРЗІ від 29.07.2010 № 348 

«Про затвердження Ліцензійних умов здійснення 

діяльності у сфері телекомунікації з надання 

послуг фіксованого телефонного зв'язку з 

використанням безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі з правом технічного 

обслуговування і надання в користування каналів 

електрозв'язку: місцевого, міжміського, 

міжнародного» в частині виключення пункту 5.6.

ІІ квартал 

2016 р.

НКРЗІ (за 

згодою), 

Мін’юст
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Затвердження рішення НКРЗІ щодо внесення 

зміни до рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195 

«Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) 

державного підприємства «Український 

державний центр радіочастот», пов’язані з 

користуванням радіочастотним ресурсом України 

та вимірюванням параметрів телекомунікаційних 

мереж, і визнання такими, що втратили чинність, 

деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ»  в частині 

виключення пункту 13 розділу ІІІ.

ІІ квартал 

2016 р.

НКРЗІ (за 

згодою), 

Мін’юст
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Спрощення процедур експорту послуг в сфері 

ІТ шляхом: скасування валютного контролю за 

таким експортом, спрощення правил 

податкової звітності, збільшення дискреції 

експортерів щодо юридичного оформлення 

експорту

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України "Про 

внесення змін до  Цивільного Кодексу України та 

законів України "Про порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті", "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", 

"Про міжнародне приватне право"

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

1. Оскільки експортні операції можуть призводити лише до притоку іноземної валюти та не 

становлять загрози для платіжного балансу країни, пропонується скасувати обтяжливі вимоги 

щодо валютного контролю за такими операціями у сфері ІТ.                                                                      

2. З огляду на специфіку ІТ-послуг частіше за все основним підтвердним документом щодо 

операцій є інвойс, а не угода. Оскільки в ЄС інвойс визнається первинним документом без 

актів прийому-передачі та договорів, пропонується і в Україні затвердити переважну роль 

інвойсу.   3. Вимога щодо письмової форми ЗЕД договорів суттєво обтяжує можлвість ІТ 

бізнесу юридично правильно здійснювати експорт власних послуг. Необхідність вимагати у 

закороднних контрагентів підписаний догоір та акт прийому передачі стає на заваді діяльності 

потенційних експортерів. Пропонується лібералізувати вимоги до договорів у сфері експорту 

ІТ-послуг. 

117 85

Розширення переліку осіб, які здійснюють 

внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру та надання відповідної 

інформації з нього

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону "Про внесення 

змін до Закону України "Про Державний 

земельний кадастр" (щодо надання інженерам-

землевпорядникам права ведення Державного 

земельного кадастру)

IV квартал 

2016 р.

Мінрегіон, 

Держгеокадас

тр

Усунення корупції, шляхом збільшення суб'єктів реєстрації в ДЗК; скорочення державних 

витрат на утримання державних кадастрових реєстраторів - введення акредитованих суб'єктів. 

Позитивна практика діяльності акредитованих суб'єктів в державній реєстрації бізнесу та прав 

на нерухомість.     Внесення відомостей здійснюється виключно державними 

кадастровими реєстраторами (ДКР). На сьогодні є можливість зменшення навантаження 

на державний бюджет за рахунок введення вже акредитованих суб’єктів (акредитація 

була проведена ДЗК у 2010-11 роках) - інженерів-землевпорядників, які мають достатню 

кваліфікацію і можуть взяти на себе функцію ДКР
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Запровадження процедури збору звітності від 

суб'єктів господарювання з використанням 

засобів телекомунікацій

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону "Про внесення 

змін до Закону України "Про державну 

статистику" (щодо надання статистичної звітності 

за допомогою засобів телекомунікацій)

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку, 

Держстат

Скорочення витрат Держкомстату за рахунок збору звітності без паперових носіїв; скорочення 

штату працівників Держкомстату
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Скасування заборон, що блокують залучення 

інвестицій, у першу чергу іноземних, зокрема 

через неможливість зарахування вимог 

юридичної особи до інвестора - учасника

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України Закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

збільшення привабливості іноземного 

інвестування та інвестиційної діяльності»
ІІI квартал 

2016 р.

Мін'юст, 

Мінекономро

звитку

Наразі інвестиційна діяльність, зокрема іноземне інвестування, стикається з певними 

труднощами, які викликані недоліками чинного законодавства. Зокрема, в європейських 

країнах є розповсюдженим такий спосіб, як зарахування вимог юридичної особи до інвестора - 

учасника (щодо внесення ним вкладу) та вимог інвестора до юридичної особи (щодо 

повернення наданої раніше позики, щодо оплати раніше поставленої сировини, продукції 

тощо). Незважаючи на всі переваги такого підходу, зазначене зарахування заборонене чинним 

українським законодавством. Крім того, іноземні інвестори стикаються з проблемою обмежень 

грошових вимог лише тими, які гарантовані першокласними банками, що робить невигідним 

внесок у вигляді вимоги до товариства; існують недоліки у податковому законодавстві тощо. 

Закон буде направлений на усунення цих та інших негараздів. 
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Розвиток організацій професійного 

самоврядування (ОПС)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України «Концепції розвитку 

професійного самоврядування в Україні» ІІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку, 

Мін'юст

Існування організацій професійного самоврядування – дуже поширене у Європі явище. 

Зокрема, діють організації професійного самоврядування архітекторів, інженерів-

будівельників, лікарів, нотаріусів, виконавців судових рішень тощо. Утворення організації 

професійного самоврядування (ОПС) є допуском державою громади осіб, що належать до 

певної професійної групи, до виконання частини державних функцій (здійснення владних 

повноважень).
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Спрощення процедури позначення одиниць 

вимірювання на маркуванні продукції, що 

надається на ринку України

Внесення змін до наказу Мінекономрозвитку від 

4 червня 2015 № 914 "Про затвердження 

визначень основних одиниць SI, назв та 

визначень похідних одиниць SI, десяткових 

кратних і частинних від одиниць SI, дозволених 

позасистемних одиниць, а також їх позначень та 

Правил застосування одиниць вимірювання і 

написання назв та позначень одиниць 

вимірювання і символів величин"

ІІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

Додаткові витрати для компанії через неможливість використання однієї упаковки для різних 

країн
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Лібералізація розміщення вивісок та інших

засобів самоідентифікації суб'єктів

підприємницької діяльності

Внесення змін до Закону України «Про рекламу»

з метою розмежування поняття реклами як галузі

економічної діяльності, та реклами як способу

ідентифікації місця здійснення підприємницької

та незалежної професійної діяльності. 

ІІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

Законопроект 3759 частково вирішує це питання, але містить низку неузгодженостей і 

потребує доопрацювання.

З метою дерегуляції, було б дуже важливо розмежувати на законодавчому рівні поняття 

реклами як галузі економічної діяльності, та реклами як способу ідентифікації місця здійснення 

підприємницької та незалежної професійної діяльності. 

Для рекламних засобів за допомогою яких відбувається ідентифікація (аналог англ.-sighnage) 

варто запровадити спрощену систему отримання дозволу, а краще право застосування 

декларативного принципу, за умови погодження з власником місця розташування. Цей же 

принцип поширити на вивіски, які не є рекламою.

Оскільки надмірна деталізація однієї статті закону не є доцільною, варто розробити окремий 

законопроект «Про рекламні засоби», на який містилося б посилання у відповідних статях 

профільного закону, і який би дозволив в свою чергу врегулювати особливості розміщення 

принаймні  т.з. наземних та фасадних рекламних засобів і т.д.
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Підвищення прозорості діяльності ДФС Забезпечити оприлюднення усіх без виключенні

роз'ясненнь ДФС, включаючи індивідуальні ІІI квартал 

2016 р.
Мінфін

Відповідно до Коаліційної угоди необхідно Забезпечити прозорість та передбачуваність 

податкової системи за рахунок:

1.1.1.     створення публічної бази виданих індивідуальних податкових консультацій (без 

зазначення платника);
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Врегулювання процедури застосування

принципу мовчазної згоди

супроводження у Верховній Раді України проекту

Закону України “Про внесення змін до деяких

законодавчих актів щодо зменшення

адміністративного навантаження на суб'єктів

господарювання” (реєстраційний номер 3136)

до 

прийняття 

Закону

Мінекономро

звитку

Законодавством не визначений порядок МЗ. Положення, визначене в ЗУ про дозвільну 

систему, не працює. На практиці МЗ не застосовується бізнесу.
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Лібералізація діяльності в будівній

промисловості

Перегляд застарілих та скасування неактуальних

ДБНів
IV квартал 

2016 р.
Мінрегіон

Необхідно СКАСУВАТИ ДБНи, що не оновлювались з часів УРСР
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Спрощення повернення декларанту переплат/

надмірно сплачених до бюджету коштів під

час митного оформлення товарів, шляхом:

встановлення виключного переліку документів

для повернення коштів (в т.ч. судове рішення

про скасування митної вартості товарів,

визначеної митним органом), підстав для

відмови у їх поверненні, відповідальності

посадових осіб за необґрунтовану відмову в

повернені коштів та скорочення строків їх

повернення

внесення змін до Порядку повернення платникам

податків коштів, що обліковуються на

відповідних рахунках митного органу як

передоплата, і митних та інших платежів,

помилково та/або надмірно сплачених до

бюджету, контроль за справлянням яких

здійснюється митними органами, затвердженого

наказом Державної митної служби України від 20

липня 2007 року № 618

ІІI квартал 

2016 р.
Мінфін, ДФС

Існуючий порядок проведення переплат, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету

коштів не дозволяє декларанту повернути надмірно сплачені кошти, створює підстави для

зловживання посадовими особами митного органу, корупційні ризики при поверненні та не

сприяє відновленню довіри до митних органів. В діючому Порядку не встановлено переліку

документів на підставі яких здійснюється повернення коштів, підстави для відмови в

поверненні, відсутня відповідальність посадових осіб митного органу за відмову/затримку в

поверненні, повернення передбачає отримання позитивного висновку митного органу (термін

надання висновку згідно Порядком 15днів) + 5 робочих днів для повернення державним

казначейством. Окрім того, на практиці строки повернення переплат набагато довші за

нормативні. Встановлення виключного переліку документів для повернення (в т.ч. судове

рішення про скасування митної вартості товарів, визначеної митним органом), підстав для

відмови у поверненні, відповідальності посадових осіб ДМС за необґрунтовану відмову в

повернені, скорочення строків повернення коштів.
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Актуалізація списку заборон на імпорт в

Україну об'єктів ветеринарно-санітарного

контролю та нагляду

Перегляд та оновлення діючих заборон на імпорт

в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного

контролю та нагляду

ІІI квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики, 

Держпродспо

живслужба

Багато товарів були заборонені до ввезення ще в 90-х -2000-х роках. На сьогодні, підстави для

заборон на імпорт таких відсутні або принаймні мають бути перевірені. Перелік за

посиланням  http://www.vet.gov.ua/sites/default/files/zaborony_19_01_2016.pdf
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Надання права ввезення продуктів тваринного

походження при транзитній закупівлі через

треті країни за умови, що продукція виходить з

логістичних складів (холодильників), які

мають дозвіл на право експорту продукції в

країни Європейського Союзу,

супроводжуються оригіналами ветеринарних

сертифікатів країни відправника та копією

ветеринарного сертифікату країни походження

продукції (завіреною печаткою державної

ветеринарної служби країни відправника).

внесення змін до Ветеринарних вимог щодо

імпорту в Україну об'єктів державного

ветеринарно-санітарного контролю та нагляду,

затверджених наказом Мінагрополітики від

14.06.2004 № 71, та                 наказу № 49

ІІI квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики, 

Держпродспо

живслужба

У деяких випадках не існує іншого транспортного сполучення або можливості для імпорту

вантажу без залучення третьої країни, на складах якої зберігається вантаж виробника. Всі наші

закордонні партнери мають логістичні склади (холодильники) з правом експорту продукції в

країни Європейського Союзу, що підтверджується єврономером. Разом з тим, Наказом №118

від 01.04.2014 р. “Про визнання еквівалентності системи контролю виробництва та обігу

продукції та сировини тваринного походження Європейського Союзу” дозволяється ввезення в

Україну товарів із потужностей (об’єктів), внесених до відповідних реєстрів, ухвалених

Європейською Комісією, що підтверджено номерами ухвалення (єврономерами). У зв’язку з

вищесказаним та з метою усунення діючих бар’єрів, просимо Вас внести зміни до Наказу №49,

Наказу №71 від 14.06.2004 р. “Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну

об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду” і дозволити імпортувати

товари підконтрольні Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України за наявності

оригіналу ветеринарного сертифікату країни відправника та копії ветеринарного сертифіката

країни походження продукції (завіреною печаткою державної ветеринарної служби країни

відправника). 
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Забезпечення здійснення контролю у сфері

карантину рослин за переміщенням об’єктів

територією України виключно за вимогою

власників таких об’єктів стосовно овочей,

фруктів, сухофруктів, спецій, чаю, горіхів,

тощо, та скасування обов’язкового

оформлення карантинних сертифікатів на такі

об’єкти

розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту постанови Кабінету

Міністрів України “Про внесення змін до

постанов Кабінету Міністрів україни від

12.05.2007 № 705 та від 30.10.2008 № 947”
ІІI квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики, 

Держпродспо

живслужба
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Усунення дублювання функцій державного

нагляду (контролю) у сфері

надрокористування

розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту постанови Кабінету

Міністрів України “Про внесення змін до

постанови Кабінету Міністрів України від

11.02.2015 № 96” щодо позбавлення Держпраці

повноважень у сфері надрокористування

ІІI квартал 

2016 р.

Мінприроди, 

Мінсоцполіти

ки, 

Держгеонадр

а, Держпраці

Має бути єдиний профільний державний орган в Україні, що здійснює регулювання сфери

надрокористування в Україні 
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Спрощення ведення господарської діяльності

операторами телекомунікацій в частині

скасування обов’язковості отримання

санітарного паспорту

Внесення змін до Наказу МОЗ № 239 від

01.08.1996 року «Про затвердження державних

санітарних правил та норм»

ІІI квартал 

2016 р.

МОЗ, ДРС, 

МЕРТ

Оскільки санітарний паспорт регулюється виключно Наказом МОЗ № 239 від 01.08.1996 року

«Про затвердження державних санітарних правил та норм», слід внести зміни про скасування

обов’язковості вимоги отримання санітарного паспорту для об’єктів рухомого (мобільного)

зв’язку.
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Виведення з-під дії Національного стандарту

№ 2 «Оцінка нерухомого майна» обладнання,

яке використовується операторами рухомого

(мобільного) зв’язку та розроблення окремої

методики для оцінки такого обладнання

розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту постанови Кабінету

Міністрів України “Про внесення змін до

Постанови Кабінету Міністрів України від

28.10.2004 № 1442"

ІІI квартал 

2016 р.

ФДМУ, 

Мінекономро

звитку
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Уніфікація процедури сплати збору на

обов'язкове державне пенсійне страхування з

вартості послуг стільникового рухомого зв'язку 

та повернення надмірно сплачених сум збору

при поверненні користувачам послуг не

використаних ними сум авансу (передоплати).

Внесення змін до Постанови КМУ «Про

затвердження Порядку сплати збору на

обов'язкове державне пенсійне страхування з

окремих видів господарських операцій» від

03.11.98 №1740
ІІI квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки, Пенсійний 

Фонд

Йдеться про захист інтересів абонента і виконання операторами своїх зобов’язань,

передбачених законом, а саме про право повернення йому у повному обсязі (з урахуванням

збору 7,5% ПФ) невикористаних ним коштів.

Відповідно до ЗУ «Про Телекомунікації» оператор зобов’язаний за вимогою користувача

(споживача) послуг стільникового рухомого зв'язку повернути йому невикористаний аванс.

Але, як зазначено в п. 1515 Порядку №1740 (ПОРЯДОК сплати збору на обов'язкове державне

пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій), користувач цих послуг при

сплаті авансу одночасно сплатив 7,5% Збір. В разі повернення авансу, сплаченого за послуги

стільникового рухомого зв'язку, на відповідну суму, що повертається, зменшується об’єкт

оподаткування 7,5 Збором. Отже виникає переплата.
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Скасування мінімального розміру плати, яка 

справляється за вчинення нотаріальних дій 

приватними нотаріусами (припинення дії указу 

Президента України «Про впорядкування 

справляння плати за вчинення нотаріальних 

дій» від 10.07.1998р. №762/98)

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про нотаріат» 

щодо вільного ціноутворення за послуги 

приватних нотаріусів»

ІІI квартал 

2016 р.
Мін’юст

135 139

Зменшення кількості документів, що 

потребують нотаріального посвідчення

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Цивільного кодексу України 

щодо обмеження сфери застосування нотаріально 

посвідчених документів»

IV квартал 

2016 р.
Мін’юст

136 140

Поширення дії Закону України  «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» на державний 

архітектурно-будівельний контроль, контроль 

за діяльністю арбітражних керуючих, 

нотаріусів та суб’єктів оціночної діяльності

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо здійснення державного нагляду 

(контролю)»

ІІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку, 

Мін’юст, 

Фонддержмай

на

137 141

Зменшення різновидів будівельних робіт, що 

потребують подання декларації або одержання 

дозволу, та законодавче врегулювання 

визначення (вичерпного переліку видів) 

будівельних робіт у розумінні Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності»

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» щодо 

визначення будівельних робіт»

ІІ квартал 

2016 р.
Мінрегіон

138 142

Скасування обмежень на використання 

земельних ділянок, якщо таке використання 

здійснюється в межах їх категорій, визначених 

статтею 19 Земельного кодексу України

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Земельного кодексу України 

щодо скасування неосновного цільового 

призначення земельних ділянок»

ІІI квартал 

2016 р.
Мінрегіон

139 143

Встановлення лімітів потужності виробництва 

теплової та електричної енергії, дотримання 

яких надаватиме право здійснювати 

когенераційну діяльність без одержання 

ліцензії

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про 

комбіноване виробництво теплової та 

електричної енергії (когенерацію) та 

використання скидного енергопотенціалу» щодо 

скасування ліцензування малої когенерації»

ІІ квартал 

2016 р.

Міненерговугі

лля

140 144

Скасування реєстрації суб’єктів видавничої 

справи

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про видавничу 

справу» щодо дерегуляції видавничої діяльності»

ІІI квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку



141 146

Організації з колективного управління 

майновими правами

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» щодо вдосконалення 

регулювання діяльнсті організацій з колективного 

управління майновими правами»

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

142 148

Спрощення оформлення операцій з 

нерухомими майном шляхом наповнення 

Державного реєстру прав на нерухоме майно 

інформацією про права, набуті та 

зареєстровані до створення такого реєстру

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень»

ІІI квартал 

2016 р.
Мін’юст

143 149

Спрощення контролю за міжнародними 

передачами товарів подвійного використання

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови КМУ “Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28.01.2004р. №86 «Про затвердження 

Порядку здйснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного 

використання» щодо спрощення 

зовнішньоторгівельної діяльності»

ІІ квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

144 150

Виключення монополізму у сфері арбітражу та 

об’єднання правового регулювання 

третейських судів і міжнародних комерційних 

арбітражів

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо третейських судів та міжнародного 

комерційного арбітражу»

ІІI квартал 

2016 р.
Мін’юст

145 151

Скасування вимоги наявності ліцензії та 

спрощення вимог до позашкільних навчальних 

закладів

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України «Про 

позашкільну освіту» щодо спрощення доступу до 

позашкільних освітніх послуг»

ІІI квартал 

2016 р.
МОН

146 152

Затвердження ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності відповідно до Закону 

україни "Про ліцензування видів господарської 

діяльності"

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проектів актів Кабінету 

Міністрів України щодо затвердження 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності

ІІI квартал 

2016 р.

міністерства, 

інші 

центральні 

органи 

виконавчої 

влади 

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів 

господарської діяльності”

147 153

Скасування Одноразових дозволів на 

заходження до річкових портів України суден 

під іноземним прапором

визнання таким, що втратив чинність, наказу 

Мінінфраструктури України від 09.11.2012 № 665 

ІІ квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури

Сприятиме розвитку річкової інфраструктури.

148 154
Скасування плати за розведення та 

або/підіймання ферм мостів

Внесення змін до статті  99 Статуту залізниць 

України, передбачення скасування плат за дану 

послугу

ІІ квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури

Сприятиме розвитку річкової інфраструктури.

149 155

Скасування плати за шлюзування для суден, 

переведення обов’язку підтримання 

шлюзового господарства на гідроенергетичні 

електростанції

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту постанови Кабінету 

Міністрів України щодо обов’язку утримання  

шлюзів гідроенергетичними електростанціями, а 

також визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Кабінету Міністрів України від 

22.02.1999 № 236

ІІ квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури

Сприятиме розвитку річкової інфраструктури.

150 156

Скасування оплати портових, канальних, 

корабельних, причальних,якірних, швартових, 

адміністративних, санітарних, та маякових 

зборів з суден внутрішнього плавання 

незалежно від прапору в разі проходження 

морських портів транзитом при виконанні 

рейсу внутрішніми водними шляхами 

(каботажного) або міжнародного без 

заходження в морський порт України. 

Внесення відповідних змін в Наказ Міністерства 

інфраструктури України від 27.05.2013 №316 

ІІ квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури

Сприятиме розвитку річкової інфраструктури.

151 157

Зниження ставок лоцманського проведення 

для суден, що виконують рейс внутрішніми 

водними шляхами в короткостроковій 

перспективі.

Внесення відповідних змін в Наказ Міністерства 

інфраструктури України від 03.12.2013 №965 

ІІ квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури

Сприятиме розвитку річкової інфраструктури.



152 158

Реформування лоцманії в Україні, 

демонополізація держави на послугу 

лоцманського проведення, подальша 

лібералізація лоцманії – переведення 

імперативного обов’язку користуватися 

послугами лоцмана на послугу, яку обирає 

судновласник.

Скасування  Наказу Міністерства Транспорту 

України № 11 від 14.01.2002.  Розробка та 

впровадження «Положення про річкових 

лоцманів»

IV квартал 

2016 р.

Мінінфрастру

ктури

Сприятиме розвитку річкової інфраструктури.

153 159
Cтимулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання створення та діяльності сімейних 

фермерських господарств»

ІІI квартал 

2016 р.

Мінагрополіт

ики, ДРС

Створення належних законодавчих, економічних та соціальних умов для забезпечення 

спрощеного порядку трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські 

господарства, спрощення реєстрації та організації їх господарської діяльності.

154 160

Усунення правової прогалини в Податковому

кодексі України в частині уточнення, що

невід’ємним значенням об’єкта

оподаткування, отриманого від діяльності, що

підлягала патентуванню

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України «Про

внесення змін до Податкового кодексу України»

ІІ квартал 

2016 р.
Мінфін

Усунення правової прогалини в Податковому кодексі України в частині уточнення, що

невід’ємним значенням об’єкта оподаткування, отриманого від діяльності, що підлягала

патентуванню.

155 161 Зниження ПДВ на готові молочні продукти

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України про

внесення змін до Податкового кодексу України

ІІ квартал 

2016 р.

Мінфін, 

Мінагрополіт

ики

Через відсутність субсидій /програм підтримки для виробників молока, потрібно знизити

навантаження на молокопереробні підприємства, щоб останні могли інвестувати кошти у

розвиток фермерських господарств.  

156 162

Стимулювання розвитку виробництва

продуктів дитячого харчування (звільнення від

оподаткування прибутку підприємств,

отриманого  від  продажу  на  митній  території  

України дитячих продуктів власного

виробництва)

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України «Про

внесення змін до Податкового кодексу України»

ІІ квартал 

2016 р.

Мінфін, 

Мінагрополіт

ики

Стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування 

157 163

Нова модель субсидіювання виробників

молока / створення привабливого поля

оподаткування для ферм 

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України про

внесення змін до Податкового кодексу України

ІІ квартал 

2016 р.
Мінфін

Створення ефективного податкового поля для фермерських господарств, і як наслідок -

підвищення якості та безпечності сировини (молока), за рахунок інвестування в умови

утримання ВРХ, охолоджувальне обладнання тощо

158 164

Скасування класифікаторів професій і надання

можливості роботодавцям розробляти

службові обов’язки для посад з урахуванням

відповідних змін в технологіях і виходячи з

потреб бізнесу

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Кодексу законів про працю”  

ІІI квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки

Зростання привабливості ринку праці України для інвесторів та підвищення ефективності

праці

159 165

Скасування класифікатора професій і 

впровадження ефективних інструментів 

забезпечення безпеки та прав працівників 

(наприклад через оновлену систему атестації 

робочих місць)

після 

прийняття 

Закону

Мінсоцполіти

ки

Зростання привабливості ринку праці України для інвесторів та підвищення ефективності

праці

160 166

Скасування обмеження обсягу фінансування, 

що виділяється потенційно небезпечними 

об’єктами та об’єктами підвищеної небезпеки 

для проведення необхідних заходів цивільного 

захисту

розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України “Про

внесення змін до Кодексу цивільного захисту

населення” (щодо виключення ч.2 ст. 93 Кодексу)

ІІI квартал 

2016 р.
МВС, ДСНС

Необхідно скасувати цей штучний бар’єр, беручи до уваги, що питання техніки безпеки та

охорони довкілля в достатньому обсязі врегульовані внутрішньогалузевими Правилами

безпеки в нафтогазовидобувній промисловості 2008 р., затвердженими Держгірпромнаглядом.

161 167

Вдосконалення положень СанПіНів, шляхом а) 

скасування, б) гармонізації з нормами ЄС, в) 

усунення дублювання вимог СанПіН та ДБН

Внесення змін до відповідних СанПіНів

IV квартал 

2016 р.
МОЗ

Значна кількість застарілих, неактуальних норм. Дублювання ДБН

162 168

Вдосконалення положень ДБНів, шляхом а) 

скасування, б) гармонізації з нормами ЄС, в) 

усунення дублювання вимог ДБН таСанПіН

Внесення змін до відповідних ДБН

IV квартал 

2016 р.
Мінрегіон

Значна кількість застарілих, неактуальних норм. 

163 169

Впровадження процедури оформлення ДТП 

без залучення поліції
розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України “Про

внесення змін до Закону про Дорожній рух"

ІІІ квартал 

2016 р.
МВС

Впровадження європейської практики, скорочення функцій держави 

164 170

Надання права  юридичним особам (страхові 

компанії) надавати послуги щодо здійснення 

заходів протипожежної безпеки  (замість 

ДСНС)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету

Міністрів України проекту Закону України “Про

внесення змін до Кодексу цивільного захисту"

ІІІ квартал 

2016 р.
МВС

Впровадження європейської практики, скорочення функцій держави 

165 171

Вдосконалення та актуалізація 

адміністративної відповідальності

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (нова редакція)

IV квартал 

2016 р.
Мін'юст

Зобов'язання України перед Радою Європи щодо приведення законодавства в сфері 

адмінвідповідальності до європейських стандартів



166 172

Надання доступ суб'єктам господарювання до 

ринку послуг з аттестації, акредитації, 

навчання 

а) розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до деяких законів щодо 

лібералізації доступу до ринку послуг"

б) внесення змін до відповідних Постанов КМУ

в) приведення актів ЦОВВ у відповідність 

IV квартал 

2016 р.
ДРС

Впровадження європейської практики, скорочення функцій держави 

167 173

Спрощення доступу до оренди державного та 

комунального майна та впровадження 

ринкового механізму ціноутворення 

а) розробка нової редакції Закону про оренду 

державного та комунального майна, Закону про 

оцінку

б) приведення Постанов КМУ 

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

Зарегульована процедура доступу до державного та комунального майна, неконкурентні умови 

в порівнянні з приватним майном

168 174

Надання доступу приватним агенціям до ринку 

послуг з питань зайнятості населення та 

перекваліфікації (гроші ходять за безробітним)

а) внесеня змін до деяких законодавчих актів

б) приведення Постанов КМУ ІІІ квартал 

2016 р.

Мінсоцполіти

ки

Впровадження європейської практики, демонополізація ролі державних інституцій

169 175

Надання доступу приватним закладам до ринку 

освіти, впровадити принцип "гроші ходять за 

дитиною"

а) внесеня змін до деяких законодавчих актів

б) приведення Постанов КМУ 
ІІІ квартал 

2016 р.
МОН

Впровадження європейської практики, демонополізація ролі державних інституцій

170 176

Надання доступу приватним клінікам до ринку 

медичних послуг, впровадити принцип "гроші 

ходять за пацієнтом" в охороні здоров'я

а) внесеня змін до деяких законодавчих актів

б) приведення Постанов КМУ ІІІ квартал 

2016 р.
МОЗ

Впровадження європейської практики, демонополізація ролі державних інституцій

171 177

Скорочення видів діяльності що підлягають 

ліцензуванню

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України "Про 

ліцензування видів господарської діяльності"

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

Позашкільна, дошкільна, профтехнічна освіта, працевлаштування за кордоном. Закон про 

альтернативні види палива - ліцензія на альтернативні види палива.

172 178

Врегулювання та уніфікація прав і обов'язків 

посадових осіб органів контролю

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України “Про 

інспекційні органи"

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

173 179

Перенести державне регулювання цін з 

конкурентних ринків (продовольчі товари) на 

монопольні (комунальні послуги)

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Закону України "Про 

ціни і ціноутворення" (нова редакція)

IV квартал 

2016 р.

Мінекономро

звитку

174 180

Скасування звітності щодо декларування 

валютних цінностей

розроблення та внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України проекту Указу Президента 

України "Про визнання таким, що втратив 

чинність, Указу Президента україни від 

18.06.1994 № 319/94"

ІІІ квартал 

2016 р.

Мін'юст, 

Мінфін

175 181

Скасування подвійного ліцензування шляхом 

виключення необхідності одержання 

суб’єктами господарювання, що здійснюють 

діяльність відповідно до Закону України «Про 

телекомунікації» ліцензії на будівництво 

об’єктів IV і V категорій складності 

розроблення та внесення Кабінету Міністрів 

України проекту Закону України «Про внесення 

змін до Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»

III квартал 

2016 р.

Мінрегіон 

НКРЗІ

Існує проблема подвійного ліцензування у сфері телекомунікацій, що призводить до певної 

стагнації, дорожчання процесу утворення телекомунікаційних мереж та є додатковим бар’єром 

для доступу на ринок. Пропонується передбачити уточнення щодо відсутності необхідності 

отримання будівельної ліцензії суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність 

відповідно до Закону України «Про телекомунікації» при здійсненні ними монтажу зовнішніх і 

внутрішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання зв'язку, 

телебачення, інформаційних мереж, монтажу електропостачання, електрообладнання і 

електроосвітлення, за умови, що таки роботи не включають в себе проведення робіт, 

пов’язаних з будівництвом та/або реконструкцією елементів загальних приміщень, зміни 

конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкцій будівель .


