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Передмова
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) за підтримки Європейської ко-

4) у Розділі 3 розглядаються проблеми державного контролю за діяльністю

місії (ЕС) презентує звіт про результати чергового, десятого, дослідження

підприємств і шляхи реформування системи перевірок;

підприємницького середовища в Україні. Метою цього дослідження
є оцінка стану підприємницького середовища в Україні у 2006 р. і розробка рекомендацій щодо його поліпшення.
Цей звіт ґрунтується на результатах проведеного у липні-серпні 2006 р.
опитування керівників понад 2500 середніх і малих підприємств, які представляють усі регіони і всі найбільш значущі для приватного сектора галузі
економіки країни, а також на результатах подібних досліджень, проведених IFC в інших країнах у попередні роки.
Кількісні

та

якісні

характеристики

здійсненої

стосуються дослідження.
Розробники звіту висловлюють подяку за інформаційну та експертну підтримку, а також цінні коментарі, запропоновані під час обговорення цього
матеріалу: К. Ляпіній, народному депутату України 4-го і 5-го скликань;
С. Іголкіну, заступнику голови Державного комітету з питань регуляторної
політики і підприємництва; В. Жовтусі, директору департаменту регуляторної політики Міністерства економіки України; О. Маркусу, експерту

вибірки,

а

також

Європейської комісії з питань регуляторної політики; І. Акімовій, директору

методи, що застосовуються у зазначеному дослідженні, дали змогу одер-

аналітичного центру БЕСТ, а також колегам — співробітникам IFC і Світово-

жати дані, порівнювані з результатами аналогічних досліджень IFC в Україні

го банку, які зробили внесок у підготовку звіту.

у попередні роки. Тому стало можливим оцінити динаміку змін основних
показників підприємницького середовища в Україні.

Звіт „Бізнес-середовище в Україні – 2007” опубліковано англійською, українською та російською мовами. Експерти IFC доклали всіх зусиль для

Проведене дослідження і цей звіт не мали за мету надати вичерпний виклад

ідентифікації всіх версій звіту про результати дослідження, проте при появі

та аналіз усіх проблем, з якими малі і середні підприємства стикаються

різночитань слід звертатися до оригінального тексту англійською мовою.

у процесі здійснення підприємницької діяльності в Україні. Цей звіт відтво-

В електронному вигляді звіт про результати дослідження доступний на сай-

рює погляди самих підприємців на процеси, що характеризують сферу

ті IFC за адресою: www.ifc.org/sme_ukraine.

діяльності малих і середніх підприємств в Україні. Він дає можливість визначити найважливіші, з погляду респондентів, проблеми у цій сфері. При
цьому думки українських підприємців не завжди збігаються з думками експертів IFC або ЕС.
Пропонований звіт складається з п’яти частин:
1) в «Основних висновках і рекомендаціях» підсумовані ключові результати
дослідження, які можуть стати основою для вирішення відзначених учасниками опитування проблем розвитку малих і середніх підприємств;
2) у Розділі 1 аналізується роль малого і середнього бізнесу у забезпеченні
економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності України;
3) Розділ 2 присвячено питанням реформування системи видачі дозволів;

4

5) у «Додатках» містяться супровідні документи та довідкові матеріали, що

Звіт про проведене дослідження у друкованому або
електронному вигляді також
можна одержати, звернувшись за такими адресами:
Міжнародна
фінансова
корпорація (IFC)
вул. Спаська, 30-А,
Подол-Плаза,
блок 2, 6-й поверх,
м. Київ, Україна, 04070
Тел.: + 38 044 490-64-00;
Факс: + 38 044 490-64-20
International Finance
Corporation
2121 Pennsylvania Avenue,
NW Washington, DC 20433
USA
Tel.: + 1 202 458-09-17;
Fax: + 1 202 974-43-12
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Основні висновки
і рекомендації

Головне

Дослідження бізнес-середовища1 в Україні, що проводилося IFC влітку 2006
р., свідчить: чинна в Україні система державного регулювання та контролю за діяльністю малих і середніх підприємств перешкоджає стабільному
економічному зростанню і у довгостроковій перспективі підриває конкурентоспроможність країни. Тому питання стосовно спрощення системи
державного регулювання з метою поліпшення ділового середовища стає
надзвичайно важливим для подальшого розвитку підприємництва та економічного зростання в Україні.
За даними опитувань підприємців, які проводилися протягом останніх кількох років, експерти IFC дійшли висновку: дозволи і перевірки з року в рік
залишаються одними з головних адміністративних бар’єрів, що перешкоджають веденню бізнесу нарівні з оподаткуванням і державним регулюванням експортної діяльності, а також обов’язковою сертифікацією та
ліцензуванням товарів і послуг.
Питання оподаткування суб’єктів малого і середнього бізнесу (МСБ) з погляду фіскальної політики держави мають відчутну специфіку, пов’язану як із
визначенням бази і ставок податків, так і з їх адмініструванням, і потребують
комплексного вивчення, предмет якого виходить за межі цього дослідження бізнес-середовища. У цьому звіті відображені деякі аспекти адміністрування податків, які стосуються ефективності проведення податкових перевірок. Щодо експортних процедур (включаючи повернення ПДВ), то вони
зачіпають інтереси відносно невеликої кількості підприємців. Нарешті, проблема обов’язкової сертифікації заслуговує на окрему увагу, і дослідження IFC за цією проблемою вже перебуває у стадії підготовки.
Отже, у межах цього дослідження предметом детального вивчення стали
регуляторні процедури, які є проблемними для найбільшої кількості підприємців і не зачіпають специфічних питань фіскальної політики, а саме
дозволи і перевірки.

1
Відповідно до визначення Світового банку, бізнес-середовище — це набір інституціональних, нормативно-правових
і регуляторних умов, за яких працює бізнес. Нарівні з державним регулюванням до компонентів бізнес-середовища
належать також інфраструктура, трудові та інші ресурси. Стан бізнес-середовища безпосередньо залежить від зусиль держави щодо створення рамкових умов для ведення бізнесу (включаючи законодавство та його застосування).
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2.

Дозволи і перевірки продовжують
залишатися одними з головних
регуляторних бар’єрів для розвитку
бізнесу

Принцип управління ризиками означає здатність адекватно оцінити загрозу

Опитування підприємців, проведене у межах дослідження, свідчить, що

суспільним інтересам2, яку несе в собі діяльність підприємства, і відповід-

розвиток малого і середнього бізнесу в Україні обмежено надто жорсткою дозвільною системою та надмірними перевірками діяльності
підприємств. За статистикою, кількість малих і середніх підприємств
в Україні вельми незначна порівняно з міжнародними, зокрема європейськими, показниками.
Характерною для України проблемою є висока кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють неофіційно, без реєстрації (не менше

Системоутворюючим елементом
реформи регуляторних процедур має
стати принцип управління ризиками

Головне

Головне

1.

но визначити необхідність у тому чи іншому дозволі, а також у перевірках
згідно зі ступенем оцінюваної небезпеки. Цей принцип успішно працює
в економічно розвинутих країнах (Німеччині, Канаді, Великій Британії та ін.),
а також останнім часом у багатьох пострадянських республіках (країнах
Балтії, Узбекистані тощо). Управління ризиками вигідно всім сторонам
регуляторного процесу: це дешевше для держави, ефективніше для контролюючих органів і в цілому простіше для підприємців.

500 тис., або 25 % тих, хто здійснює свій бізнес). Це свідчить, по-перше,
про те, що державне регулювання бізнесу залишається надто жорстким
і виконання численних формальних вимог є обтяжливим для підприємців,
а по-друге, що, незважаючи на це, потенціал розвитку малого і середнього бізнесу в Україні досить високий.

2.1. Успішно розпочавшись, реформа дозвільної

системи потребує активних кроків для завершення

Реформа дозвільної системи розпочалася з прийняттям наприкінці 2005 р.

• Система регулювання бізнесу шляхом видачі дозволів і проведення

рамкового Закону „Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-

перевірок в Україні одна з найжорсткіших серед країн пострадянсь-

ності”3 (далі „Про дозвільну систему”): терміни видачі дозволів скоротилися

кого простору. Наприклад, частка підприємств, які одержують дозволи

майже вдвічі — якщо у 2004 р. на всі дозволи підприємства в середньому

протягом року, в Україні вища (54 %), ніж у Білорусі (45 %), Узбекис-

витрачали 8 днів на місяць, то у першій половині 2006 р., після набрання

тані (33 %) і Грузії (6 %), а частка підприємств, перевірених різними

чинності Законом, цей термін становив близько 5 днів на місяць. Проте це

контролюючими органами протягом року (95 %), так само велика, як

поки що єдиний позитивний результат реформування, що розпочалося.

і в Таджикистані (96 %).
• У 2006 р. збільшилась кількість дозволів, отриманих підприємствами:
якщо у попередні роки кожне підприємство щорічно одержувало в се-

Для повного успіху доцільні такі кроки:
• Скоротити і потім закріпити повний та вичерпний перелік дозволів
в одному законі, а також уточнити визначення документа дозвільного

редньому 3–4 види дозволів, то у 2006 р. воно зверталося вже за 4–5

характеру, охопивши всі фактично існуючі дозволи: деякі відомства від-

дозволами. Одночасно частка підприємств, що отримували дозволи,

мовляються визнавати, що надані ними дозвільні документи за своєю

зросла з 43 % у 2004 р. до 54 % у 2006 р. За цей самий рік підприємс-

суттю є дозволами і, відповідно, не виконують норм Закону „Про доз-

тва України витратили близько 67 млн грн (понад $13 млн) на оплату

вільну систему”. Крім того, загальна кількість дозволів і документів

робочого часу, витраченого їхніми співробітниками на виконання всіх

дозвільного характеру (близько 200) все ще надто велика.

формальностей, пов’язаних із одержанням дозволів.
• Система перевірок, як і раніше, характеризується тотальним охоп-

• Розширити сферу застосування декларативного принципу видачі
дозволів: широке застосування декларативного принципу перенесе

ленням: контролюючі органи щорічно перевіряють близько 95 % всіх

відповідальність за суспільну безпеку з дозвільних органів на підприєм-

підприємств. Найактивнішими інспектуючими органами залишають-

ців, залишивши за державою функцію контролю, а також дасть змогу

ся Державна податкова адміністрація України (ДПАУ), Державний

ефективніше використовувати бюджетні ресурси і спростить умови

департамент пожежної безпеки (далі пожежний нагляд) і Державна

для створення нових підприємств.

санітарно-епідеміологічна служба (далі СЕС): у 2006 р. кожна з цих
організацій перевірила понад 50 % підприємств країни. За цей час
підприємства сплатили своїм співробітникам за роботу з контролюючими органами близько 189 млн грн (понад $37 млн).

У широкому розумінні — загроза життю і здоров’ю громадян, безпеці довкілля, а також
вірогідність повтору порушень.

2

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV
від 06.09.05.

3
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• зосередження уваги контролюючих органів не стільки на виявленні

Законі «Про дозвільну систему»: єдині принципи дадуть змогу засто-

порушень у діяльності господарюючих суб’єктів і застосуванні до них

совувати універсальні процедури за відсутності таких у спеціальних

штрафних санкцій, скільки на організації консультацій і профілактиці

законах, які регламентують діяльність органів, що видають дозволи

порушень. Такий підхід сприятиме розвитку довірчих, партнерських

(наприклад, Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-

стосунків між державними органами та суб’єктами господарювання.

гополуччя населення» та ін.). Зокрема, універсальна процедура має

Головне

Головне

• Встановити єдині принципи для процедур одержання дозволів у

4

передбачати принцип „мовчазної згоди”, необмежений термін дії нада-

Реалізація зазначених кроків дасть можливість:

ного дозволу, його безоплатність (якщо інше не встановлено законом).

• знизити безпідставні витрати підприємств і реінвестувати зекономлені

У разі безпосередньої вказівки в законі на необхідність оплати дозвіль-

кошти у підтримку економічного зростання: розрахунки IFC доводять,

них документів вони мають видаватися за плату, що не перевищує

що сукупний економічний ефект у такому разі може становити не

собівартості процесу їх видачі.

менше 250 млн грн (майже $50 млн) за один рік;
• оптимізувати бюджетні витрати на здійснення регуляторної політики;

2.2. Державна система контролю в Україні стоїть на
порозі системних реформ

У квітні 2007 р. прийнято Закон „Про основні засади державного нагляду

• звузити можливості для корупції.
Це врешті-решт сприятиме стабільному зростанню і підвищенню рівня
конкурентоспроможності економіки України.

(контролю) у сфері господарської діяльності”5, який встановлює базові
елементи ефективної системи державного контролю.
Реалізація прийнятого Закону повинна бути поєднана з такими кроками:
• розробка критеріїв поділу видів господарської діяльності на групи
за ступенем небезпеки для суспільства та/або довкілля з тим, щоб
спрямувати роботу контролюючих органів насамперед на об’єкти
підвищеної небезпеки (підвищеного ризику);
• визначення з урахуванням груп ризику підстав для проведення
перевірок кожним контролюючим органом, а також розробка
контрольних списків питань для перевірок. Як наслідок, процедура
призначення, проведення та оформлення результатів перевірок стане
чіткішою і прозорішою для контролюючих органів і підприємств;
• спрощення або скасування застарілих, важковиконуваних і безпідставно дорогих вимог. Це дозволить скоротити витрати держави на
підтримку системи контролю, а також витрати бізнесу на виконання
безпідставних вимог. При цьому можливості для зловживань і корупції
суттєво зменшаться;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
№ 4004-XII від 24.02.94.

4

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності» № 877-V від 05.04.07.
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3. Зведені рекомендації за результатами дослідження
Мета

Що потрібно зробити?
Реформа системи

12

До чого це призведе?
видачі дозволів

Розширити сферу
застосування
декларативного
принципу

Дозвільним відомствам переглянути нормативну базу з метою якнайскорішого впровадження декларативного принципу. При цьому слід виключити норми, які надають декларації дозвільний характер

Декларативний принцип повинен бути простим та універсальним, а також таким, що може застосовуватися до значної частини дозволів Це перенесе відповідальність за суспільну безпеку з дозвільних органів на підприємців, залишивши за державою функцію контролю, дасть змогу ефективніше використовувати
бюджетні ресурси і спростити умови для створення нових підприємств

Впровадити єдині
принципи для процедур
видачі дозволів

Внести зміни до Закону „Про дозвільну систему” – норми,
які визначають єдину процедуру одержання всіх дозволів
на основі принципів „єдине вікно” і „мовчазна згода”

Єдині принципи спростять внутрішньовідомчі процедури прийняття рішень про
видачу дозволів. Єдина процедура дасть можливість застосовувати її за відсутності такої у спеціальному законі

Уточнити визначення
документів дозвільного
характеру

Внести зміни до Закону „Про дозвільну систему” для уточнення визначення документів дозвільного характеру

Це дозволить застосовувати норми закону практично до всіх дозволів, що зробить роботу відомств із реформи дозвільної системи систематизованішою,
продуктивнішою і передбачуванішою

Реформа системи

Головне

Головне

Короткострокові завдання на період від 6 до 12 місяців

державного нагляду (контролю)

Впровадити
систему групування
підприємств за
ступенем ризику

Органам контролю розробити і затвердити критерії поділу
видів та об’єктів господарської діяльності на групи ризику
за ступенем небезпеки для суспільства і/або довкілля

Це дозволить без шкоди для суспільної безпеки:
• сфокусувати увагу контролюючих органів на об’єктах підвищеної небезпеки;
• раціональніше використовувати людські, часові і бюджетні ресурси органів
державного контролю

Узгодити режим
контролю для кожної
групи

Органи контролю мають установити граничну частоту і тривалість перевірок для кожної групи ризику

Чіткі терміни і частота перевірок:
• обмежать можливості для втручання у діяльність підприємств і зловживань
з боку органів контролю;
• скоротять час відволікання співробітників підприємств на проведення перевірок (нечасті і більш оперативні перевірки)

Впровадити
«перевірочні форми»

Органи контролю зобов’язані розробити і затвердити переліки питань, які підлягають перевірці контролюючими органами (так звані перевірочні форми)

Впровадження „перевірочних форм” дасть змогу:
• спростити і прискорити процедуру перевірок, а також запобігти зловживанням (перевіряються тільки питання зі списку);
• зробити перевірки ефективнішими (якість перевірки менше залежить від
кваліфікації інспектора, забезпечується єдиний підхід до об’єктів перевірок);
• забезпечити рівність у стосунках інспектора і підприємця;
• підвищити виконуваність вимог (вимог менше, вони конкретніші — підприємець може заздалегідь підготуватися до перевірки)

Впровадити єдині
процедури перевірок

Розробити і затвердити єдині процедури проведення та
оформлення результатів перевірок

Це зробить процедуру контролю передбачуваною, зрозумілішою для бізнесу
і, відповідно, полегшить підприємствам виконання нормативних вимог. Крім
того, ці заходи зменшать передумови для зловживань з боку інспекторів

13

Середньострокові завдання на період від 1 до 2 років
Що потрібно зробити?
Реформа системи

До чого це призведе?
видачі дозволів

Скоротити список
документів дозвільного
характеру

Скасувати дозволи інформативного характеру, не пов’язані
з суспільною безпекою. Так, через прийняття поправок до
відповідних законів необхідно скасувати торговий патент та
дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг

Скасування або заміна повідомленням дозволів інформативного характеру
позбавить підприємства зайвого адміністративного навантаження без ризику
для суспільної безпеки

Затвердити вичерпний
список усіх дозволів

Шляхом прийняття Закону „Про перелік документів дозвільного характеру” закріпити єдиний для всіх відомств перелік
дозвільних документів

Єдиний перелік дозволів спростить умови для ведення бізнесу

Реформа системи

Головне

Головне

Мета

державного нагляду (контролю)

Ліквідувати умови, які
дають змогу дублювати
перевірки різними
органами

Внести зміни до законодавства, яким визначаються права кожного з контролюючих органів проводити перевірки,
а також сфери проведення таких перевірок

Це унеможливить проведення перевірок одних й тих самих питань представниками різних контролюючих органів. Тим самим такі зміни сприятимуть:
• зниженню тиску на бізнес із боку держави;
• скороченню витрат і держави, і бізнесу, пов’язаних із дублюючими перевірками;
• зменшенню кількості зловживань із боку контролюючих органів під час проведення перевірок

Спростити вимоги,
виконання яких
перевіряється
контролюючими
органами

Переглянути нормативну базу на предмет наявності застарілих, бюрократичних, важковиконуваних і безпідставно
дорогих вимог. Розробити критерії контролю результатів,
а не засобів їх досягнення

Оптимізація вимог надасть можливість скоротити витрати держави на контроль
і витрати бізнесу на виконання надмірної кількості вимог. Більш гнучка система
дозволить підприємцеві вибирати засоби і способи досягнення безпеки з урахуванням нових технологій

Довгострокові завдання на період 2–3 роки
Мета

Що потрібно зробити?
Реформа системи

Спростити норми
технічного регулювання

Необхідна інвентаризація обов’язкових технічних вимог із
метою їх скорочення, спрощення і поновлення. Особливо
це стосується тих вимог, виконання яких є необхідною умовою для початку роботи підприємства

Реформа системи
Змінити підходи до проведення перевірок: від
санкцій — до консультацій і профілактики
порушень

14

Змістити фокус державного нагляду з пошуку порушень
і застосування покарань на профілактику порушень і консультації. Перевірки мають носити не караючий, а попереджувальний і роз’яснювальний характер

До чого це призведе?
видачі дозволів
Скорочення і спрощення вимог, особливо для МСБ, забезпечить їх більшу виконуваність, сприятиме безпечнішій та ефективнішій роботі підприємства

державного нагляду (контролю)
Дасть можливість відійти від практики примусового виконання законодавства через покарання і перейти до досягнення зазначеної мети через роз’яснювальну,
консультаційну і профілактичну роботу. Сприятиме створенню умов для довірчих,
партнерських стосунків між державними органами і суб’єктами господарської
діяльності

15

Малий бізнес як чинник
стабільного зростання
економіки та підвищення
конкурентоспроможності країни

Розділ 1

• Економіка України потребує забезпечення стабільного
і тривалого зростання. Цьому може сприяти малий і середній бізнес, який має значний потенціал для розвитку
економіки та соціальної сфери.
• Незадовільний стан бізнес-середовища в Україні, спричинений високим регуляторним навантаженням, стримує
розвиток підприємництва і зростання економіки.
• Система регулювання бізнесу в Україні, у т. ч. через
видачу дозволів і проведення перевірок, знижує конкурентоспроможність країни та підвищує ризик поширення
корупції.
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1.1.

Україні потрібне стабільне і тривале
зростання в економіці та соціальній сфері
Для стабілізації економічного зростання, а також створення передумов

його галузевої та регіональної диверсифікації, необхідне підвищення ролі

Так, дані Держкомстату України свідчать, що з 2000 по 2005 рр. обсяг експорту в Україні збільшився більше ніж у 2 рази (рис. 1.2). За останні роки
експортні галузі зростали головним чином завдяки підвищенню цін на їх
продукцію та збільшенню попиту на зовнішніх ринках1. Якщо взяти до уваги,
що Україна й досі одержує газ за цінами, вдвічі нижчими за світові, то очевидно, що при 100% світових цінах на газ зростання економіки опиниться
під загрозою2.



малих і середніх підприємств в економіці. Введення нових потужностей
у промисловості потребує залучення інвесторів, які очікують на поліпшення
бізнес-середовища, зокрема на перехід до кращої світової практики де-
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ржавного регулювання бізнесу.
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нестійкому фундаменті



  
" ! 

У 2000–2006 рр. економіка України переживала етап відновлення основних
 !" !

економічних показників після періоду тривалого спаду 1990-х років, коли





валовий внутрішній продукт (ВВП) країни знизився до 41 % від рівня 1990 р.,



 

у середньому скорочуючись на 10,4 % на рік. У 2000-х роках цей показник
становив у середньому 7,4 % на рік і був нижчим за середній рівень країн
Європи і Центральної Азії (рис. 1.1). За нинішніх темпів росту ВВП (з урахуванням паритету купівельної спроможності) рівня 1990 р. Україна зможе
досягти не раніше 2012 р.

1.1.2. Соціальні проблеми потребують подальшого
вирішення

Незважаючи на відносне поліпшення економічних показників, яке триває
завдяки сприятливій зовнішньоекономічній кон’юнктурі, багато соціальних

#

проблем в Україні досі залишаються остаточно не вирішеними. Хоча рівень
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тання соціальних виплат, він все ще залишається досить високим серед
молоді, а також за межами обласних центрів і розвинутих регіонів. Низький рівень життя відчутно впливає на інші соціальні показники, наприклад
смертність через незадовільний стан здоров’я населення, спричинений
бідністю (див. ключові показники у табл. 1).



  

бідності знизився за останні три роки, зокрема внаслідок значного зрос-
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Зростання виробництва в Україні має в основі вузьку галузеву базу
і в структурному відношенні нестабільне. Економіка країни наблизилася
до меж свого екстенсивного зростання за рахунок потужностей обробної
промисловості, які введені в експлуатацію ще за радянського періоду
та успішно використовувалися на початку 2000-х років для нарощування
експорту. Вже задіяні чинники росту або вичерпуються (зокрема, не використані раніше потужності), або мають короткостроковий характер
(енерговитратний експорт), а отже не можуть бути фундаментом для стабільного довгострокового зростання економіки.

Зокрема, економічному зростанню України сприяло підвищення світових цін на сталь,
сировину та продукти первинної обробки, хімічну продукцію, а також продукцію сільського
господарства (зернові тощо).

1

2

18

World Bank (2004) “Ukraine Trade Policy Study (Vol. II)”. — Washington DC. — Report No. 29684-UA.
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Таблиця 1.

 

Показники соціального
благополуччя населення
України, як і раніше,
на недостатньо високому рівні

Рівень бідності,
% населення
Рівень безробіття,
% населення
Нерівність,
індекс Gini***
Смертність, загалом смертей
на 1000 мешканців

…

30,3

7,9*

–

10,9**

7,2

25,7

32

28,1

13

15

16

* Частка населення, яке живе нижче за мінімальний прожитковий рівень у 151 грн
($ 30) на міс., рівень 2005 р.
** Рівень 2001 р.
*** Співвідношення доходів 10 % найбагатшої частини населення до доходів 10 %
найбіднішої.
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Проте детальні статистичні дані, їх аналіз та розрахунки свідчать: сектор
малого і середнього бізнесу України все ще дуже далекий від реалізації
свого потенціалу (табл. 2).

Розділ 1

Розділ 1

Джерело:
Міжнародна організація
праці,
World Bank WDI Indicators

Показник

Період
1990–1994 рр. 1995–1999 рр. 2000–2005 рр.

Таблиця 2.
На практиці
Трудові ресурси
Незважаючи на зростання економіки, починаючи з 2000 р. вартість
робочої сили в Україні зростає швидше, ніж продуктивність праці, яка
перебуває на рівні, нижчому за інші
країни з перехідною економікою.
Це безпосередньо знижує конкурентоспроможність українських товарів
на світовому ринку. Становище
погіршується через активну трудову
міграцію за межі країни (1,2 млн громадян у 1994–2003 рр. за даними
Держкомстату за 2004 р.). Вирішити
проблему активного залучення трудових ресурсів у виробничу сферу може
розвиток малого і середнього бізнесу.

Оскільки зниження рівня бідності останнім часом відбувалося значною
мірою за рахунок збільшення соціальних виплат з державного бюджету,
зокрема пенсій, існує небезпека, що подібна практика призведе до посилення податкового тягаря на підприємства3. Неухильне підвищення рівня
життя громадян має забезпечуватися за рахунок стабільного економічного зростання, що повинно виявлятися у постійному збільшенні кількості

Діючі підприємства, які є платниками податків5
Малі і середні
(до 250 співробітників)
Великі підприємства
(понад 250 співробітників)

353 930
3631

нових робочих місць і рівня заробітної плати. Саме тому соціальні ефекти

Джерело: Дані Держкомстату
України станом
на грудень 2005 р.

від розвитку малого і середнього бізнесу стають вкрай важливими для збалансованої державної політики.

Стан малого бізнесу в Україні зазвичай інтерпретується таким чином,
нібито невелика кількість малих і середніх підприємств компенсується ве-

1.1.3. Потенціал малого і середнього бізнесу

реалізовано не повністю

Про роль малого і середнього бізнесу (МСБ), який сьогодні надзвичайно
важливий для економіки України, свідчить зокрема обсяг продукції малих
і середніх підприємств, реалізованої у 2006 р. Він становив 57 % загального
обсягу. Малий і середній бізнес забезпечує роботою 61 % працездатного
населення України4 (рис. 1.3), при цьому саме малі та середні підприємства надають можливість працевлаштування соціально незахищеним

личезним числом приватних (індивідуальних) підприємців (у табл. 4 див.
порівняння з іншими країнами). Проте відомо, що статистика за цією
категорією суб’єктів МСБ містить також дані про людей, які по суті не
є приватними підприємцями. Нерідко громадяни реєструються такими
для роботи найманими працівниками у компаніях, котрі використовують переваги спрощеного податкового режиму, що застосовується для
суб’єктів підприємницької діяльності (СПД). Щоб одержати реальнішу
картину, IFC провела порівняльну оцінку дійсної кількості функціонуючих
індивідуальних підприємців в Україні.

і менш адаптованим прошаркам населення. Як наслідок, саме власники малих і середніх підприємств становлять базис середнього класу,
який виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя
громадян.

3

Ukraine Private Sector Development Strategy Note. — WBG, 2006.

Дослідження охоплювало такі категорії МСБ, як фізичні та юридичні особи з чисельністю співробітників до 250 чол. // Звіт проекту ЕС «Послуги з підтримки МСП у пріоритетних регіонах
України». — Кварт. аналіт. звіт № 1, груд. 2006 р.; http://sme.ukraine-inform.org.ua/docs/SMEUA_
Quarterly_Update_v01_eng.pdf.

4
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Загальна кількість діючих
підприємств залишається
незначною

5
Враховані юридичні особи, які перебувають у приватній власності і мають певну організаційноправову форму (приватне підприємство, дочірнє підприємство, іноземне підприємство, підприємство об’єднання громадян, підприємство споживчої кооперації, акціонерне товариство,
товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, кооператив, асоціація та ін.). Партії, релігійні організації тощо
(разом 41 вид) були виключені.

Міжнародний досвід
Євро-2012
Проведення в Україні та Польщі
у 2012 р. Чемпіонату Європи
з футболу надає Україні гарну
можливість у найближчі кілька
років розширити інфраструктуру
сфери послуг — збільшити кількість
готелів, ресторанів, підприємств
торгівлі і сфери послуг, розвинути
туристичну індустрію тощо. Як
свідчить міжнародна практика
(зокрема досвід підготовки до
Євро-2004 у Португалії), саме
підприємства малого і середнього
бізнесу спроможні відіграти у цьому сегменті ключову роль.
Очікується, що в Україну на матчі
Чемпіонату з футболу приїдуть
близько 600 000 туристів. Тільки
у Києві знадобиться приблизно
70 нових готелів, в основному
категорії 3*. Однак за існуючих сьогодні адміністративних
бар’єрів загальна тривалість всієї
процедури одержання дозволів
для будівництва міні-готелю (від
одержання землевідведення до узгодження з головним архітектором
міста) становить близько 3-х років
(дані опитування підприємців, за
матеріалами журналу «Корреспондент», № 16, 2007 г.).
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Таблиця 4.

За даними репрезентативного опитування, проведеного у квітні-травні
2007 р. на замовлення IFC, число зареєстрованих реально діючих приватних підприємців не перевищує 480 000 осіб (див. табл. 3).

Таблиця 3.
Зареєстровані і діючі
приватні підприємці
складають лише чверть
загальної кількості

Офіційно зареєстровані приватні підприємці*
Зареєстровані і реально діючі приватні підприємці
Наймані працівники у статусі приватного
підприємця
Офіційно не зареєстровані, але здійснюють свою
діяльність

Естонія**
Угорщина*
Нідерланди**
Хорватія**
Латвія**
Франція**
Чеська
Республіка**
Польща**
Словацька
Республіка
Україна (реально
діючих, тобто таких, які сплачують
податки)

1 916 000
479 600
577 000
423 100

* Дані Держкомстату України станом на 07.09.06.

Насамперед слід відмітити значну розбіжність між зареєстрованими, але
не діючими підприємцями. Також привертає увагу в цілому незначна для
країни з таким населенням, як Україна, кількість зареєстрованих, активно

49
47
23
22
22
20

Разом СГД,
на 1000
мешканців
76
118
45
101
42
42

18

91

109

7

72

79

136

38

54

7

12

197

* Кількість офіційно зареєстрованих СГД.
** Кількість реально діючих СГД.

працюючих підприємців.

В Україні число діючих
суб’єктів господарської
діяльності (СГД) одне
з найнижчих в Європі

Розділ 1

Розділ 1

Джерело: Дані репрезентативних
опитувань населення, проведених
на замовлення IFC (вихідні
показники детальніше див. у
Додатку 1).

Країна

Число індивідуальних
підприємців, на 1000
мешканців
27
71
22
79
20
22

Число підприємств,
на 1000 мешканців

Джерело: Дані статистичних
відомств відповідних країн

Можна припустити, що значна різниця між відносно невеликим числом
юридичних осіб — підприємств і значно більшою кількістю підприємців —

Також у результаті дослідження8 з’ясувалося, що приблизно 500 тис. під-

фізичних осіб пояснюється сприятливішим регуляторним та податковим

приємців (приблизно 25 % тих, хто веде свій бізнес) працюють взагалі

режимами для індивідуальних підприємців.
Порівняно з іншими країнами за кількістю малих і середніх підприємств
Україна значно поступається міжнародним, зокрема європейським, показникам.

без будь-якої реєстрації. Така велика кількість «неофіційних» підприємців дозволяє припустити, що надмірне державне регулювання бізнесу
залишається надто жорстким і виконання багатьох формальних вимог
обтяжливо для підприємців. При цьому висока підприємницька активність населення, яка виявляється у неофіційних формах, вказує на те,
що потенціал розвитку малого і середнього бізнесу в Україні ще не повністю реалізовано.

6

За інформацією Держкомстату України станом на 15.12.05.

У цьому показнику не враховується число індивідуальних підприємців, які працюють без реєстрації (за даними опитування IFC, воно становить 514 000 осіб, або близько 11 осіб на 1000 мешканців; детальніше див. у Додатку 1).

7

8

22

Репрезентативне опитування, проведене у квітні-травні 2007 р. на замовлення IFC.
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1.2.
Адміністративні та регуляторні бар’єри
залишаються високими і перешкоджають
економічному зростанню

Однією з причин такої ситуації є те, що загальне законодавче навантаження і кількість наново прийнятих нормативних актів, що регулюють
підприємницьку діяльність, зростають із року в рік (див. рис. 1.5). При цьому
у нормативно-правовому регулюванні, як і раніше, залишаються суттєві
недоробки, які потребують змін і доповнень до законодавчої бази10.



Українські підприємці очікували від держави поліпшення умов для ведення

2006

бізнесу, зокрема спрощення адміністративних процедур і проведення реформи державного регулювання. Так, за даними опитування IFC, у 2005 р.

2005

41 % малих і середніх підприємств України сподівалися, що в наступноу 2006 р. засвідчили сильне розчарування підприємців: лише 15 % з них

Розділ 1
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в Україні залишалось одним із найважчих серед країн СНД (рис. 1.4).
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Розділ 1

ступенем регуляторного навантаження на підприємства, яке у 2006 р.
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визнали, що ці надії справдилися. Насамперед це пов’язано з високим
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му році умови для ведення бізнесу поліпшаться. Проте дані опитування
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Кількість нормативних актів




Примітка: При підрахунку враховувалися такі сфери законодавчого регулювання: бюджет, фінанси, банківська
справа, підприємництво, ліцензування, сертифікація, оподаткування, цінні папери, фондовий ринок,
зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), промисловість, транспорт, зв’язок, бухгалтерський облік і звітність,
статистична звітність.
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У 2005–2007 рр. для вдосконалення процедур видачі дозволів і проведен-



ня перевірок було прийнято два Закони: „Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” (набрав чинності з січня 2006 р.), „Про основні

!
#

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
(прийнято Верховною Радою України у квітні 2007 р.). Ці рамкові закони

   
        
    

 


"

повинні каталізувати процес системної реформи у сфері державного
#

контролю і видачі дозволів.
Враховуючи ступінь зарегульованості бізнесу в Україні, відмова від надмірного регуляторного навантаження на підприємства МСБ у вигляді дозволів
і перевірок повинна стати важливим етапом роботи зі спрощення ад-

1.2.1. Високе регуляторне навантаження стримує

міністративних процедур.

розвиток малого і середнього бізнесу

Несправджені очікування підприємців, а також поширення „тіньового”
бізнесу9, демонструють, наскільки існуючі адміністративні бар’єри обмежують розвиток підприємництва в Україні.

Близько 39 % усієї вартості товарів і послуг, вироблених у країні, припадає на „тіньовий” сектор
економіки // Дані Міністерства економіки України на підставі розрахунків Державного науково-дослідного інституту інформатизації і моделювання економіки при Міністерстві економіки
України (див. «Коммерсант-Украина». — № 132. — 2007. — 07 серп.

9

24

Детальніший аналіз існуючих недоліків і можливостей подальшого вдосконалення законодавства у цих сферах див. у Розділах 2 і 3 цього звіту.
10

25

1.3.

1.2.2. Сприятливе бізнес-середовище — запорука
економічного розвитку

Досвід країн — нових членів Європейського Союзу, які ще наприкінці
1990-х — початку 2000-х років подолали економічний спад перехідного
періоду, демонструє, що лише країни зі сприятливим для ведення бізне-

Надмірне державне регулювання
і непрозорі процедури знижують
конкурентоспроможність України

су середовищем досягли високого рівня ВВП і стабільного економічного
зростання (рис. 1.6).

Підвищення конкурентоспроможності країни шляхом зниження регуляторного тягаря на підприємства малого і середнього бізнесу є політичним
пріоритетом у всіх розвинутих країнах. Цей підхід знайшов відображення



у так званій Лісабонській стратегії, яка виступає орієнтиром розвитку еко-
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номіки країн ЄС.
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1.3.1. Україна відстає від інших країн у рейтингу

конкурентоспроможності

Більшість країн колишнього соціалістичного блоку завдяки швидко та
ефективно проведеним реформам виробляють більше ВВП на душу на-

0

селення, ніж Україна, і є конкурентоспроможнішими (рис. 1.7).

<<4+ ''+  ++,0-


Поліпшення бізнес-середовища за всіма аспектами надзвичайно важливе для прискорення економічного зростання в Україні у найближчому
майбутньому.
Серед трьох основних компонентів бізнес-середовища — інфраструктури, трудових ресурсів та державного регулювання — перші два в Україні
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можна вважати порівняно розвинутими . Проте компонент державно11

го регулювання є чинником, який гальмує повноцінну реалізацію малим
і середнім бізнесом свого потенціалу і негативно впливає на економічне
зростання.

     , /  )
!$*    25 . 0$'*  2  25 31

4 1 0-  52 0 
    , /  
   1* 5   
, / + 

 " ""   
"  "  "
" "" "!

Див. Індикатори структурних змін ЄБРР (http://www.ebrd.com/country/sector/econo/stats/
index.htm) та Матеріали робочої групи з вищої освіти Всесвітнього банку і ЮНЕСКО.
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Міжнародний досвід
Лісабонська стратегія
На Лісабонському самміті ЄС у
червні 2000 р. було затверджено план дій, відповідно до якого
економіка Євросоюзу до 2010
р. повинна стати найконкурентоспроможнішою у світі. Основними
пріоритетами Лісабонської стратегії є:
1) підвищення конкурентоспроможності (шляхом інвестицій у наукові
дослідження і зміцнення єдиного
ринку);
2) зайнятість (акцент на створенні
робочих місць, поліпшенні пропозицій на ринку праці, інвестиціях у
трудові ресурси);
3) вдосконалення соціального захисту, пенсійної системи та охорони
здоров’я;
4) забезпечення більш високого і стабільного економічного зростання
(шляхом стимулювання інвестицій
у нові технології та розвиток інноваційного бізнесу);
5) зниження регуляторного навантаження на підприємства, як
мінімум, на 25 %.

Міжнародний досвід
Чинники конкурентоспроможності
Індекс конкурентоспроможності
Всесвітнього економічного форуму
містить такі компоненти:
1) макроекономічна стабільність;
2) розвинута інфраструктура;
3) освітній рівень населення;
4) рівень розвитку виробничого
сектора;
5) розвинутість державних інститутів;
6) готовність до адаптації технологій.

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, за такими компо-

Стабільне економічне зростання і підвищення рівня конкурентоспромож-

нентами конкурентоспроможності, як макроекономічна стабільність,

ності української економіки не можуть бути досягнуті без створення та

інфраструктура, освіта і рівень розвитку виробничого сектора, відставання

розвитку сприятливого середовища для малого і середнього бізнесу.

України від країн-сусідів, які нещодавно вступили до ЄС, незначне. Одно-

Для цього уряду необхідно спростити регуляторні процедури та знизити

часно за показниками „розвинутість державних інститутів” та „готовність

адміністративний тиск на підприємців. Питання, пов’язані із завершенням

до адаптації технологій” Україна відстає щонайбільше. Нерозвинуті інсти-

реформи дозволів і перевірок, які мають на меті скорочення регулюючих

тути і надмірне державне регулювання шкодять конкурентоспроможності

функцій держави, детальніше розглянуті у Розділах 2 і 3 цього звіту.

принаймні за трьома параметрами:
• додаткові витрати на ведення бізнесу (прямі витрати виробників);
• бар’єри для інновацій (через застарілі норми регулювання);
• бар’єри для імпорту засобів виробництва (високотехнологічних виробів
та комплектуючих).
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1.3.2. Корупція негативно позначається на

економічному потенціалі бізнесу та держави
Малі і середні підприємства стикаються з тим, що жорстке регулювання
державою умов для ведення бізнесу призводить до посилення корупції.
Корупція

безпосередньо

знижує

конкурентоспроможність

країни,

роблячи її менш привабливою для інвестицій, послаблює конкуренцію
На практиці
Рішення поза правилами
Результати опитування малих і
середніх підприємств в Україні,
проведеного IFC у 2006 р.,
свідчать, що майже 63 % бізнесменів у спілкуванні з державними
чиновниками використовують
„неофіційні способи” вирішення
регуляторних проблем. За даними
досліджень IFC, у п’яти країнах
(Україна, Білорусь, Узбекистан,
Грузія, Таджикистан) цей показник вищий тільки у Таджикистані.
Слід відзначити: незважаючи на
поширення практики „неофіційних рішень”, вони обтяжливі для
підприємців, особливо для тих, хто
прагне розвивати свій бізнес у
межах закону.

серед існуючих підприємств, перешкоджає підвищенню ефективності
їх діяльності. Дані дослідження Transparency International свідчать, що
негативний вплив корупції виявляється, насамперед, у пригніченні підприємницької ініціативи12.
Забезпечення прозорих, зрозумілих та стабільних правил і процедур
у взаємовідносинах бізнесу і державних органів є важливою передумовою економічного прогресу в Україні.

Transparency International — провідний всесвітній громадський рух з протидії корупції. Індекс
сприйняття корупції, що складається цією організацією, ранжує країни за оцінками ступеня
поширюваності корупції серед державних службовців і політиків. Цей складений індекс ґрунтується на даних експертних опитувань та досліджень стосовно корупції, що проводяться різними незалежними представницькими організаціями // Див. детальніше: Індекс сприйняття
корупції 2006. — http://www.transparency.org.ru/CENTER/cpi_06.asp.
12

28
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Дозвільна система,
як і раніше, обтяжлива
і перешкоджає розвиткові
бізнесу

• Дані опитування 2006 р. зафіксували перші результати
реформи дозвільної системи: терміни видачі дозволів
скоротилися майже вдвічі.
• Система видачі дозволів у 2006 р. стала ще жорсткішою:
збільшились охоплення і кількість дозволів, одержуваних
підприємствами. Так, частка підприємств, які отримували дозволи, зросла на 10 % порівняно з 2004 р., а кількість
дозволів, одержуваних підприємствами, — у середньому
до 4,5.

Розділ 2

• Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС), пожежний нагляд та органи місцевого самоврядування здійснюють
найбільший тиск на підприємства у зв’язку з видачею дозволів. У 2006 р. органи місцевого самоврядування і СЕС
збільшили „дозвільне навантаження” на підприємства
у кілька разів.
• Посилення тиску дозвільних процедур відчувають на собі
сфери підприємництва, які створюють найбільшу кількість робочих місць в економіці: частіше за інших змушені
одержувати дозволи підприємства торгівлі, промисловості
та громадського харчування.
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2.1.

Реформу дозвільної системи
не завершено

Прийняття Закону вимагало узгодження інших нормативно-правових актів
з його положеннями. Проте, оскільки ці зміни так і не були внесені, реалізація реформи обмежується низкою суттєвих проблем:
• відсутній повний і вичерпний перелік дозволів, закріплений в єдиному
законі. Документи дозвільного характеру передбачено десятками за-

Система державного регулювання господарської діяльності шляхом видачі дозволів являє собою пережиток планової економіки, який є не лише

конодавчих актів2;
• деякі відомства відмовляються визнавати, що дозвільні документи, які
вони видають, насправді є дозволами і, відповідно, не виконують норм

застарілим, а й у більшості випадків неефективним механізмом. З погляДумка чиновника
Документи, які ми видаємо, мають
назву «висновок», а не «дозвіл». Отже,
норми цього закону на них не поширюються...
Представник органів СЕС про
висновок Державної санітарноепідеміологічної експертизи

Закону „Про дозвільну систему”;

ду міжнародного досвіду дозвільна система, яка функціонує в державі
з ринковою економікою, — це аномалія.
В Україні ж кількість дозволів, необхідних для ведення бізнесу, як і раніше,

• не встановлені об’єкти застосування декларативного принципу;
• не затверджено умов видачі дозволів (таких, як платність/безоплатність,
терміни, причини для відмови).

надзвичайно велика. Загальний список дозволів, узгоджень і висновків,
обов’язкових для ведення господарської діяльності, наразі налічує 198 до-

Аби поставити крапку у безкінечних суперечках державних органів сто-

кументів. Насправді, дозволом є будь-яке рішення державного органу

совно законності дозволів, які вони видають, Державним комітетом України

(і навіть державного або комунального підприємства), яке оформлене

з питань регуляторної політики і підприємництва було розроблено Закон

документально, видане підприємству та надає йому право здійснювати

«Про перелік документів дозвільного характеру», який наразі перебуває

той чи інший вид діяльності або проваджувати конкретні дії. Деякі дозволи

на розгляді у Кабінеті Міністрів України.

обов’язкові для всіх підприємств (як, наприклад, дозвіл від органів пожежного
нагляду на початок діяльності), інші залежать від обраного виду бізнесу (дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі, торговий патент та ін.). Як наслідок, для
роботи у межах чинного законодавства кожне підприємство зобов’язане
мати кілька дозволів від різних відомств: на початок роботи, на розміщення
об’єкта, на обладнання, на асортимент продукції тощо.

2.1.1. Реформа дозвільних процедур: огляд

Що дає Закон
«Про дозвільну систему»?
Прогресивні положення Закону:
1. Дозволи обов’язкові, якщо вони
згадуються у законах.
2. Умови видачі дозволів (платність/
безоплатність, терміни, причини
відмови) встановлюються законами.
3. Впроваджується декларативний
принцип, відповідно до якого підприємства (у випадках,
установлених законами) можуть
не одержувати дозволів, а лише
повідомляти дозвільний орган про
виконання вимог3.
4. Впроваджується посада адміністратора дозвільного офісу4,
який допомагає підприємцям
одержувати дозволи за принципом
„єдиного вікна”.

Недостатньо активна робота відомств (пожежний нагляд, СЕС, органи
охорони праці) також гальмує реформу. Хоча Законом „Про дозвільну
систему” передбачено норму, яка зобов’язує відомства протягом шести
місяців підготувати законодавчі пропозиції для закріплення відповідних змін,
більше ніж за рік так і не було прийнято необхідних підзаконних актів, покликаних забезпечити практичну реалізацію багатьох положень (рис. 2.1).
Як наслідок, загальна кількість дозволів і документів дозвільного характеру,
як і раніше, надто велика, а самі дозволи не стали видаватися рідше.

Розділ 2
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законодавчих змін

Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який
набрав чинності у січні 2006 р., став першим кроком у реформуванні
дозвільної системи. Він дав визначення документа дозвільного характеру1
та обмежив перелік дозволів тільки тими, які згадуються безпосередньо
у законах.
Після набрання чинності у січні 2006 р. Законом „Про дозвільну систему”
по всій Україні було створено 677 дозвільних офісів, у яких адміністратори
допомагають підприємцям одержувати дозволи та інформують про процедуру їх видачі. Дозвільні органи та органи місцевого самоврядування
почали інвентаризацію дозволів. Завдяки цим початковим крокам дозвільна реформа дала перші результати: терміни видачі дозволів скоротилися
майже вдвічі.

2
Наприклад, Закони України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-XII від 24.02.94, «Про пожежну безпеку» № 3745-XII від 17.12.93, «Про ветеринарну медицину» № 2498-ХІІ від 25.06.92, «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої
сировини» № 2809-IV від 06.09.05, «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20.05.99, «Про основи містобудування» № 2780-XII від 16.11.92, «Про планування і забудову територій» № 1699-III від
20.04.00 тощо.

Декларативний принцип (самооцінка) — метод виконання регуляторних вимог, за якого підприємець під особисту відповідальність підтверджує, що виробнича документація і вся діяльність
підприємства відповідають нормам законодавства. При цьому підприємець має здійснити
процедуру самооцінки певним чином, оскільки державний орган може перевірити відповідність діяльності підприємця законодавству, і у разі виявлення порушень до нього будуть застосовані серйозні санкції. Таким чином, упроваджуючи систему самооцінки, держава демонструє
певну довіру до підприємців, перевіряючи достовірність інформації переважно постфактум.
3

Документ дозвільного характеру — дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає
суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності. — Закон України ”Про дозвільну систему”, ст. 1.

1

32

4
Адміністратор — посадова особа міської ради, районної та районної у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, яка організує видачу суб’єкту господарської діяльності документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів для видачі
таких документів, тобто виконує функції „єдиного вікна”.
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Рисунок 2.1.
Етапи
реформи
дозвільної
системи

Незважаючи на зростання частки МСБ, які одержували дозволи, та серед-

1-й крок

ньої кількості дозволів, отримуваних підприємствами, сама процедура

Думка підприємця

прискорилася. Часові витрати на одержання дозволів скоротилися на 40 %

...Процедура одержання висновку
санітарно-епідеміологічної експертизи така складна, що поки я підготую
всі документи на товар [документи,
які підтверджують якість продукції,
дані про реєстрацію об’єкта експертизи у країні-виробнику, документи
країни-виробника, які підтверджують
безпеку об’єкта експертизи, акт обстеження підприємства — виробника
продукції, ветеринарні дозволи та ін.]
і поки СЕС їх розгляне, поки видасть
дозвіл, продукцію уже можна було
продати...

і становили в середньому 35 днів за сім місяців 2006 р. (рис. 2.2). За ра5

Згідно із Законом прийняті зміни до відомчих нормативних актів
Постанова КМУ № 685 вiд 17.05.06 «Про затвердження Порядку повідомлення
адміністратора...»
Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 647 «Про удосконалення діяльності ДСЕС
щодо видачі висновків та документів»
Постанова КМУ № 17 від 11.01.06 «Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи…»

хунок цього у 2006 р. малі та середні підприємства зекономили на оплаті
робочого часу співробітників, які займаються одержанням дозволів, як мінімум, 10 млн грн ($2 млн). Детальніші розрахунки наведено у Додатку 3.2.
Це відбулося, зокрема, завдяки тому, що у 2006 р. багато відомств
спростили процедури (рис. 2.3), а також надавали підприємцям не-

Поправки до Закону «Про пожежну безпеку» № 3745-XII від 17.12.93, ст. 10

обхідну інформацію, оформлюючи спеціальні дошки оголошень

Поправки до Постанови КМУ №150 від 14.02.01 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень»

і консультуючи через засоби масової інформації, власні інтернет-сай-

2-й крок

Учасник фокус-групи

ти або інформаційні стенди. Наприклад, на сайті Дніпропетровської
СЕС створений та активно працює форум, на якому фахівці служби
консультують підприємців.

Низка необхідних документів — на розгляді в органах влади …
Поправки до Закону «Про дозвільну систему»

 

Проект Закону «Про перелік дозвільних документів»
Поправки до Порядку проведення санітарно-епідеміологічної експертизи
Зміни в законодавстві про охорону праці



$,'
%'%$
$!#%%$-

3-й крок



  
     
   
 

…і в процесі підготовки
Поправки до постанови КМУ № 685 вiд 17.05.06 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора...»
Підзаконні нормативні акти, необхідні для реалізації положень Закону „Про дозвільну
систему”
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Розділ 2

Розділ 2

Підзаконні нормативні акти, необхідні для застосування нових правил на практиці



2.1.2. Перші результати реформи: терміни

"


одержання дозволів скоротилися майже вдвічі
''*%'$*'+$*$-$*$$(*(#%$'**

Незважаючи на проблеми, пов’язані із впровадженням Закону „Про

    
     
    

дозвільну систему”, у 2006 р. реформа дала свої перші економічні результати. Терміни видачі дозволів скоротилися практично вдвічі, а економія
підприємств тільки на оплаті робочого часу становила 10 млн грн.
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"  
Підтвердження цієї тенденції за результатами року залежатиме від того, чи одержували опитані
підприємці додаткові дозволи за ті 5 місяців, що залишилися до кінця 2006 р.

5
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6
Малою архітектурною формою вважається невелика одноповерхова споруда, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без закладин фундаменту
(п. 2 Методичних рекомендацій з установлення Порядку розміщення малих архітектурних
форм для здійснення підприємницької діяльності, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури і комунального господарства України № 296 від 04.09.06).

35

2.2.

Проте, незважаючи на суттєве скорочення термінів, дозволи в Україні видаються значно довше, ніж в інших країнах. (рис. 2.4).

Основні проблеми при видачі дозволів
залишилися такими самими — зростання
кількості дозволів і збільшення охоплення
підприємств


    
   
   
 

Україна
2004

96

Білорусь
2004*

76

Таджикистан
2005

62

35

бізнесу (наприклад відкриття додаткових торговельних точок, будівництво
нових об’єктів тощо — все це потребує одержання нових дозволів).

Грузія
2005

32

13
Кількість календарних днів, необхідних підприємству для одержання всіх дозволів
протягом року

   
      
       
   

ності пов’язані з такими чинниками, як частота втручання державних органів
у підприємницьку діяльність, активність підприємств у регульованих видах
діяльності, в тому числі розвиток або переорієнтація підприємств малого

Україна
2006**

Узбекистан
2005

Дані дослідження IFC свідчать, що охоплення підприємств і середня кількість
дозволів, одержуваних підприємцями, варіюються з року в рік. Ці розбіж-

* Середній термін одержання одного дозволу.
** Дані за 7 місяців 2006 р.

2.2.1. Охоплення підприємств дозволами
розширилося

Частка підприємств, які одержали дозволи у 2006 р., зросла до 54 % (рис.
2.5), тобто кожне друге підприємство одержало один або кілька дозвільних документів для ведення бізнесу.
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За мінімальними оцінками, підприємства втрачають 67 млн грн (понад
$13 млн) на оплату праці співробітників, які займаються одержанням
дозволів (за даними опитування IFC та офіційною статистикою щодо середньої заробітної плати).
Ця сума не включає:
• вартості самих дозволів (офіційної та неофіційної);
• постійних витрат, яких зазнають підприємства при одержанні дозволів;

Крім України, IFC проводить дослідження бізнес-середовища у Білорусі, Узбекистані, Таджикистані, Грузії.

7
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Розділ 2

Розділ 2
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Міжнародний досвід
Базові принципи дозвільної системи
у Німеччині
Відповідно до німецького законодавства, дозволів потребують
тільки потенційно небезпечні сфери бізнесу. Під дозволами мається
на увазі державне втручання у підприємницьку діяльність із метою
забезпечення безпеки. Разом із
тим, вони обмежують професійну
діяльність, хоча й мінімальними
кваліфікаційними вимогами.
Для забезпечення суспільної
безпеки дозволи потрібні для
таких видів бізнесу, як громадське
харчування, торгівля тваринами,
виробництво й реалізація отруйних
речовин та медикаментів тощо.

37

• часу і доходів, втрачених через призупинення основної діяльності підприємства або очікування одержання дозволів;

2.2.3. СЕС та органи пожежного нагляду лідирують
за охопленням підприємств дозволами

а також не враховує реального рівня оплати праці в економіці, який зазви-

У 2006 р. частіше за все підприємства стикалися з необхідністю одержан-

чай перевищує офіційний (середньостатистичний).

ня дозвільних документів від СЕС, пожежного нагляду, органів місцевого

IFC продовжує роботу щодо оцінки повної вартості дозволів для бізнесу,
яка, скоріш за все, буде значно вищою. Детальніші розрахунки представ-

самоврядування (дозволи на розміщення об’єктів торгівлі та малих архітектурних форм), а також органів охорони праці (рис. 2.7).



лені у Додатку 3.1.

!"!

2.2.2. Збільшилася кількість одержуваних дозволів
Незважаючи на зусилля уряду, у 2006 р. кількість дозволів, одержуваних
підприємствами, також зросла. Якщо у попередні роки підприємства
щорічно одержували в середньому 3–4 види дозволів, то лише за перші
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7 місяців 2006 р. підприємства зверталися в середньому за 4–5 дозволами
& ))'

(рис. 2.6).
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робота щодо спрощення дозвільних процедур. Було запроваджено декларативний принцип одержання права на початок роботи. Крім того,



згідно із Законом „Про дозвільну систему” „безпечні” підприємства, що
орендують приміщення, можуть не одержувати дозволу на початок ро-





боти, якщо такий дозвіл уже є в їхнього орендодавця. Проте на практиці


#"!!"!"  $#

прогресивні починання впроваджуються повільно. В цілому в 2006 р. охоп-

Розділ 2

   
       
     

Розділ 2

З 2006 р. органами Державного пожежного нагляду здійснювалась



лення підприємств дозволами від органів пожежного нагляду порівняно
з 2004 р. суттєво не змінилося (рис. 2.8).

 
Зростання кількості наданих дозволів можна пояснити, насамперед,
ростом активності регулюючих органів. Так, наприкінці 2005 р. Міністерство внутрішніх справ України, Держкомпідприємництва та Міністерство
юстиції України провели спільні перевірки діяльності органів, які видають
дозволи. Результати перевірок виявили численні порушення на місцях, що
у низці випадків спричиняло необхідність повторного одержання дозволів.
Деякі відомства (наприклад органи пожежного нагляду і СЕС) виcтупали
проти дрібної торгівлі в громадських місцях, а також ініціювали перевірку документації на малих підприємствах, виявляючи прострочені дозволи
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або їх відсутність.

38

39

На практиці

У 2006 р. приблизно 28 % усіх підприємств одержували різного роду уз-

Вимоги, які не можна виконати
90 % дозволів, які видаються
органами пожежного нагляду, є
тимчасовими. Це свідчить про те,
що 9 з 10 суб’єктів господарювання не мають можливості виконати
усі приписи щодо пожежної безпеки. Отже, проблема невиконання
вимог не в суб’єктах господарської
діяльності, а в самих вимогах. Також це свідчить про те, що подібні
вимоги не виконують своєї функції
забезпечення безпеки та є лише
підставою для призначення і проведення подальших позапланових
перевірок.

годження і дозволи від органів пожежного нагляду (на початок роботи,

 

на введення в експлуатацію приміщення або проектної документації для
будівництва та ін.).



Частка підприємств, які одержували дозволи від органів охорони праці,
у 2006 р. суттєво не змінилась (рис. 2.9), як і сама процедура видачі цих
дозволів. Вірогідно, це пов’язано з тим, що більшу частину 2006 р. відомство
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переживало період трансформації: з Департаменту при Міністерстві з
питань надзвичайних ситуацій у Державний комітет України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.
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тенціал створення робочих місць), то подібна тенденція у промисловості
негативно впливає на економічний розвиток країни в цілому.

 $

  *'" !)#!$!!#& !+!!& #,

 

На практиці

Незважаючи на те, що державний контроль із боку органів охорони праці

Очікувані поліпшення
Наразі Кабінет Міністрів України
розглядає проект законодавчих
змін, підготовлених Державним
комітетом України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, які мають узгодити
нормативну базу в цій сфері з положеннями Закону «Про дозвільну
систему». Зокрема, йдеться про
впровадження декларативного
принципу в системі нагляду за охороною праці, скорочення термінів
видачі дозволів із 30 до 15 днів,
подовження термінів дії дозволів
для підприємств, де не траплялося
нещасних випадків, і т. ін.

в Україні істотно жорсткіший, ніж у державах ЄС, це не дає позитивного

 

робництві через різні причини, пов’язані з умовами праці, аваріями тощо,
у Німеччині та Франції аналогічний показник не перевищує 0,07 %8.

!#

  

ефекту для підвищення рівня безпеки праці в Україні. Смертність на вив Україні становить приблизно 0,1 % працездатного населення, тоді як
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Проведення дозвільної реформи досить часто гальмується через інерт-
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Учасник фокус-групи





   
       
     

відбулося за рахунок підприємств громадського харчування, торгівлі та
впливає на забезпечення зайнятості населення (мають найбільший по-

(



Думка підприємця
Ми знаємо, що з початку 2006 р.
узгодження із СЕС асортименту необхідне тільки для продуктів харчування.
Проте наша районна санслужба, як і
раніше, вимагає узгоджувати з нею
все, що з’являється на прилавку,
навіть біжутерію.

промисловості (рис. 2.11). І якщо ситуація в перших двох галузях негативно

(



Збільшення у 2006 р. частки підприємств, які одержували дозволи СЕС,

ну позицію регулюючих органів. Наприклад, санітарно-епідеміологічна
служба залишається лідером за охопленням підприємств дозволами
(рис. 2.10). У низці випадків органи СЕС на місцях продовжують вимагати
дозволи, скасовані Законом «Про дозвільну систему», і тому не лише не-
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потрібні, а й незаконні.

Глобальна оцінка смертельних випадків та аварій на робочих місцях. — Міжнародна організація праці, 2005. Доступно в Інтернеті за адресою: http://www.ilo.org/public/english/protection/
safework/accidis/globest_2005/index.htm.

8

40

41

Набрання чинності Законом „Про дозвільну систему” вимагало проведення загальної інвентаризації наданих дозволів. Зокрема, в 2006 р.
багато органів місцевого самоврядування активно переглядали розміщен-

2.2.4. Дозволами охоплені найбільш важливі сектори
економіки

ня МАФ, аргументуючи це необхідністю забезпечення суспільної безпеки,

Дозвільна система охоплює галузі, найважливіші для економічного зрос-

збереження історичного обличчя центральної частини міст, благоустрою

тання країни:

територій та ін. Як наслідок, підприємства, що працювали з простроче-

• які мають найбільший потенціал створення робочих місць — громадсь-

ними дозволами або взагалі їх не мали, були змушені оформлювати
відповідні документи (рис. 2.12).

ке харчування та торгівлю;
• які є наріжним каменем розвитку економіки в цілому — промислове
виробництво.

 
  
   
  
   
   
 

Тим самим знижуються потенціал економічного зростання країни і забезпечення зайнятості населення (рис. 2.14).
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Саме тому частка підприємств, які одержували в органах місцевого самоврядування дозволи на розміщення МАФ та об’єктів торгівлі, зросла
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у 2,5 раза (рис. 2.13).
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Тож не дивно, що в Україні у 2,5 раза менше підприємств громадсько-

Чим більше підприємство, тим вища вірогідність того, що воно отриму-

го харчування на душу населення порівняно з країнами Центральної та

ватиме дозволи, більш обтяжливі для підприємців, ніж інші регуляторні

Східної Європи (рис. 2.15). Проте саме ця галузь становить у більшості

процедури, необхідні для початку бізнесу (реєстрація, ліцензії тощо). Доз-

європейських країн, насамперед у невеликих містах, основу малого

вільні документи необхідно одержувати багато разів, як правило, окремо

і середнього бізнесу. В Україні держава найбільш жорстко регулює діяль-

на кожний вид діяльності або частину виробничого циклу (обладнання,

ність підприємств громадського харчування , що спричиняє складність

приміщення та ін.). Подібна тенденція особливо відчутна середніми і вели-

входження підприємців у цю сферу бізнесу, зменшення конкуренції,

кими підприємствами (рис. 2.16).

9

підвищення цін тощо.
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Отже, з розвитком бізнесу регуляторний тиск на підприємства з боку
держави зростає. Через це власники підприємств не зацікавлені у постійному розширенні виробництва, що стримує розвиток економічного

Міжнародний досвід

Розділ 2

Наведені дані ще раз ілюструють вади діючої системи державного контролю: крім того, що охоплення дозволами та їх кількість у всіх секторах
економіки надмірно великі, найбільш „руйнівне” навантаження на собі
відчувають галузі з незначним ступенем ризику (громадське харчування,

2.3.

торгівля), тоді як потенційно більш небезпечним для здоров’я людей та довкілля сферам економіки (промисловість, будівництво) регулюючі органи

Дозвільна реформа потребує
прискорення

приділяють менше уваги. Це говорить про відсутність або неправильне
застосування ризик-орієнтованого підходу до державного контролю. До
того ж переважна кількість усіх дозвільних документів, наприклад у торгівлі,
може бути скасована без будь-якої загрози для суспільної безпеки.

Як і в попередні роки, підприємці, які одержують дозволи, скаржилися

Очевидно, що необхідно спростити процедури для ведення бізнесу, зок-

не лише на тотальне охоплення, велику кількість дозвільних документів та

рема якомога швидше та ефективніше впроваджувати декларативний

тривалі терміни їх отримання. Досі залишаються невирішеними такі про-

принцип у взаємовідносини підприємств та дозвільних/контролюючих

блеми:

органів.

а) висока вартість одержання дозволів;
б підготовка надмірної кількості документів та бюрократичні тяганини,
пов’язані з їх одержанням;
в) застарілі та важковиконувані вимоги до підприємців;
г) неофіційні платежі, які досить часто супроводжують процес одержання дозволів і є ознакою корупції.

Так, дані дослідження IFC свідчать, що підприємства громадського харчування найбільшою
мірою підпадають під перевірки, при цьому не тільки з боку СЕС, але й органів пожежного нагляду, а також податкової служби (див. детальніше у Розділі 3).

9
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потенціалу країни в цілому.

Розділ 2

Впровадження декларативного
принципу в Італії
В Італії декларативний принцип
(інструмент самооцінки) було
впроваджено внаслідок різкого
збільшення прцедур при одержанні
різного роду дозволів.
Підвищення довіри до підприємців
із боку контролюючих органів
менше ніж за два роки дало змогу
скоротити процедуру одержання
будівельних дозволів до кількох
годин, тоді як до впровадження
системи самооцінки вона потребувала місяців. З 1996 по 2000 рр.
кількість необхідних узгоджень
(підписів), одержуваних від усіх
органів на будівельних дозволах,
скоротилася з 38,2 до 5,9 млн
на рік. Для подальшого вдосконалення системи самооцінки
Міністерство державного управління Італії створило спеціальні
управління з відслідковування
якості впровадження і роботи
системи самооцінки, які надають
місцевим органам влади відповідні рекомендації щодо поліпшення
цієї системи.

На практиці
Обов’язкова санітарно-епідеміологічна оцінка проектів будівництва
або реконструкції коштує 3,22 грн10
за одну сторінку. Зазвичай навіть
нескладна будівельна документація
для малих підприємств (склади, цехи,
невеликі приміщення) складається
із сотень сторінок, серед яких далеко
не всі стосуються сфери СЕС, проте
оплата стягується за всі сторінки.

Думка підприємця
...Узгодження у СЕС списку співробітників підприємства для одержання
медичних книжок коштує більше, ніж
одержання самих книжок...
Учасник фокус-групи

Тарифи (прейскуранти) на роботи та послуги, які виконуються і надаються за оплату установами та організаціями Державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України № 662 від 11.05.06.
10
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2.3.1. Висока вартість одержання дозволів

Однією з вимог для одержання ліцензії на будівництво є виконання Сані-

На практиці

Вартість дозволу для підприємця — це не тільки встановлений тариф

Скільки коштує одержати дозвіл?
Наприклад, у м. Сєверодонецьку
(Луганська обл.) вартість підготовки
проектної документації для будівництва кіосків загальною площею 30 м2
становила 9303 грн ($1840)11. При
цьому для проходження відповідних
процедур необхідно, як мінімум,
сім разів звернутися до органів,
розташованих в обласному центрі
(відстань між Сєверодонецьком і
Луганськом становить 100 км).

дозвільного відомства. Для підприємців фактична вартість дозволу скла-

ж перевірити відповідність санітарним нормам умов праці співробітників

Член бізнес-клубу «Європейський
вибір», м. Сєверодонецьк

дається з таких компонентів:

можна, лише розпочавши будівельні роботи. Проте компанія, яка бажає
одержати ліцензію, не може розпочати будь-які роботи до її отримання. Як

• витрат підприємців на збирання необхідних документів (довідок), но-

наслідок — замкнене коло. Для того щоб все ж таки одержати ліцензію

таріальне посвідчення копій, попередніх узгоджень та ін., а також на

на будівництво, підприємства змушені порушувати зазначені вимоги за-

попередню експертизу у відповідних випадках (як правило, найбільша

конодавства. Вони імітують будівельну діяльність, запрошують органи СЕС

стаття витрат);

для проведення оцінки умов праці і, якщо „вистава” мала успіх, можуть

• грошового виразу часових витрат персоналу на спілкування з уповно-

розраховувати на одержання ліцензії.

• вигоди, не отриманої підприємцями через простій підприємства або
гану;
• неофіційних платежів за „прискорення процесу” або гарантію позитивного рішення.
Як наслідок, проблема високих витрат створюється не стільки кожним окремим дозволом, скільки загальною вартістю всіх документів, необхідних
для ведення бізнесу на законних підставах.

2.3.2. Підготовка надмірної кількості документів і
бюрократія

З року в рік підприємці скаржаться на надлишкову кількість документів,
яку потрібно зібрати і представити дозвільному органу, аби одержати

2.3.3. Застарілі та важковиконувані вимоги
Дозвіл, як правило, надається лише за умови, що підприємець виконав
обов’язкові для даного виду діяльності вимоги. До таких належать Правила
протипожежної безпеки, Санітарні правила і норми, державні будівельні норми тощо. Багато норм, застосовуваних сьогодні, були розроблені
ще за часів СРСР. Вони давно застаріли і не забезпечують гарантій суспільної безпеки, а їх виконання зумовлено відсутністю сучасних технічних
регламентів.
Щоб бізнес був спроможним додержуватися вимог суспільної безпеки, необхідно докорінно змінити сам „дозвільний” підхід держави до
регулювання бізнесу. Замість існуючого необхідно впровадити мінімальний перелік простих та зрозумілих вимог, які

без обумовлення будуть

обов’язковими для підприємств, і виконання яких буде жорстко контролюватися державою.

безпосередньо одержуваного дозволу. Наприклад, деякі органи місцевого самоврядування, надаючи дозволи на розміщення об’єкта торгівлі,
вимагають надання статуту підприємства, ліцензії, договору на вивезення
сміття, свідоцтва права власності на землю (підприємця або його орендодавця) та ін.12
Думка підприємця
...Мало того, що обсяг затребуваних у
мене документів для одержання дозволу на розміщення об’єкта торгівлі
був порівнянний із трьома томами
Великої радянської енциклопедії,
так серед цих документів були такі,
які взагалі не стосуються питання
розміщення моєї торговельної точки.
Дякую хоча б за те, що не просили
довідку про щеплення мого сторожового собаки...

У низці випадків дозволи неможливо одержати без інших дозволів. Так, органи місцевого самоврядування, надаючи дозволи на розміщення об’єкта
торгівлі, вимагають висновок СЕС та дозвіл на початок роботи від органів
пожежного нагляду, а дозвіл на початок роботи від органів охорони праці
неможливо отримати без позитивного висновку СЕС і пожежного нагляду.

Думка професіонала
Для об’єктів малого бізнесу необхідно
поділити і конкретизувати вимоги,
аби підприємець знав, що, наприклад, для його торговельної точки
потрібно виконати шість вимог. Не
більше й не менше, і що інспектор
може вимагати тільки шість.
Співробітник органів
пожежного нагляду

2.3.4. Неофіційні платежі та корупція
Невиправдана дорожнеча виконання обов’язкових вимог або просто
неможливість їх виконання призводять до того, що більшість дозволів надаються підприємцям на короткий термін. Підприємці змушені відкуплятися,
аби якомога швидше розпочати свій бізнес. При цьому відомства видають
тимчасові дозволи, заплющуючи очі на незначні порушення. Наслідком
подібного підходу стає надмірне використання регулюючими інстанціями так званих дискреційних повноважень, тобто значна кількість дозволів
видається на розсуд чиновника. Такий суб’єктивізм у видачі дозволів
безпосередньо спричиняє зловживання та корупцію і не дає змоги забезпечувати необхідний рівень суспільної безпеки.
За даними опитування, 63 % підприємців визнали, що сплачували не-

Учасник фокус-групи

Дозвіл від пожежного нагляду затримав запуск нашого виробництва на
сім тижнів. Ми були повністю готові,
але слід було чекати, поки зберуть
40 різних документів та підписів із
протипожежної безпеки. Потім впроваджували застарілі „поліпшення”
(вішали гак та пісок насипали), щоб
одержати від них цей документ. Досі
не можу зрозуміти, як все це може
гарантувати пожежну безпеку.

офіційно представникам державних органів за „вирішення питання”.

Думка підприємця
...Щоб питання одержання дозволу
швидше вирішувалося, вони просять
сплатити „доброчинний” внесок, ну,
там, 500–800 грн. А наші знайомі,
коли відкривали кафе, встановили
два пластикових вікна у місцевій
СЕС...
Учасник фокус-групи

11

Калькуляцію цієї суми наведено у Додатку 4.

Дані наведені на підставі аналізу нормативно-правових актів, що регулюють порядок видачі
дозволів на розміщення об’єктів торгівлі у Вінниці, Дніпропетровську, Харкові та Луцьку.
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Розділ 2

дозвіл. Досить часто затребувані відомством документи не стосуються

Думка підприємця

Учасник фокус-групи

важеними органами;
затримку операцій внаслідок очікування рішення уповноваженого ор-

Розділ 2

тарних умов праці будівельників (найманих працівників). Фактично

2.4. Рекомендації щодо прискорення дозвільної реформи
Мета

Що потрібно зробити?
Короткострокові завдання
Дозвільним відомствам переглянути нормативну базу з метою якнайскорішого впровадження декларативного принципу. При цьому слід виключити норми, які надають декларації дозвільний характер

Декларативний принцип повинен бути простим та універсальним, а також
таким, що може застосовуватися до значної частини дозволів Це перенесе відповідальність за суспільну безпеку з дозвільних органів на підприємців, залишивши за державою функцію контролю, дасть змогу ефективніше
використовувати бюджетні ресурси і спростити умови для створення нових
підприємств

Впровадити єдині
принципи для процедур
видачі дозволів

Внести зміни до Закону „Про дозвільну систему” — норми,
які визначають єдину процедуру одержання всіх дозволів
на основі принципів „єдине вікно” і „мовчазна згода”

Загальні принципи спростять внутрішні процедури прийняття рішень про видачу дозволів. Єдина процедура дасть можливість застосовувати її за відсутності такої у спеціальному законі

Уточнити визначення
документів
дозвільного характеру

Внести зміни до Закону „Про дозвільну систему” для уточнення визначення документів дозвільного характеру

Це дозволить застосовувати норми закону практично до всіх дозволів, що зробить роботу відомств із реформи дозвільної системи систематизованішою,
продуктивнішою і передбачуванішою

на період від 1 до 2 років

Скоротити список
документів
дозвільного характеру

Скасувати дозволи інформативного характеру, не пов’язані
з суспільною безпекою. Так, через прийняття поправок до
відповідних законів необхідно скасувати торговий патент та
дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг

Скасування або заміна повідомленням дозволів інформативного характеру
позбавить підприємства зайвого адміністративного навантаження без ризику
для суспільної безпеки

Затвердити вичерпний
список усіх дозволів

Шляхом прийняття Закону „Про перелік документів дозвільного характеру” закріпити єдиний для всіх відомств перелік
дозвільних документів

Єдиний перелік дозволів спростить умови для ведення бізнесу

Довгострокові завдання
Спростити норми
технічного
регулювання

Необхідна інвентаризація обов’язкових технічних вимог із
метою їх скорочення, спрощення та поновлення. Особливо це стосується тих вимог, виконання яких є необхідною
умовою для початку роботи підприємства

Розділ 2

Розділ 2

на період від 6 до 12 місяців

Розширити сферу
застосування
декларативного
принципу

Середньострокові завдання
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До чого це призведе?

на період 2–3 роки
Скорочення і спрощення вимог, особливо для МСБ, забезпечить їх більшу виконуваність, сприятиме безпечнішій та ефективнішій роботі підприємства

49

Система державного контролю
за діяльністю підприємств
тотальна та неефективна
• У 2006 р. державні контролюючі органи перевірили 95 %
усіх підприємств. За охопленням підприємств перевірками Україна має один із найгірших показників серед країн
СНД.
• Для української системи державного контролю характерна висока частота перевірок. За результатами
дослідження, лише за перші 7 місяців 2006 р. кожне підприємство було перевірене в середньому 4 рази.
• Частіше за всіх підприємства перевіряють податкова служба, органи пожежного нагляду і СЕС. У 2006 р. кожне з цих
відомств перевірило не менше 50 % підприємств.
• Охоплення перевірками вище у секторах, які не являють
собою істотної небезпеки для суспільства або довкілля
(громадське харчування, сфера послуг, торгівля). При
цьому потенційно більш небезпечним видам діяльності
(наприклад будівництву) контролюючі органи приділяють
менше уваги.

Розділ 3

• Хоча перевірками охоплено у кілька разів більше підприємств, ніж у розвинутих країнах, їх ефективність в Україні
значно нижча. За відсутності сфокусованого підходу до
об’єктів перевірок контролюючі органи досить часто перевіряють не там, де існує реальна загроза для суспільства
і довкілля або високий ризик порушень, а там, де „ще не
перевіряли”.
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3.1.

Режим перевірок в Україні один із
найжорсткіших, навіть серед країн СНД

3.1.2. Перевірки надто часті та тривалі
За перші 7 місяців 2006 р. кожне з перевірених підприємств перевірялося різними контролюючими органами в середньому 4 рази. Якщо
припустити, що темпи проведення перевірок протягом 2006 р. незначно
змінювалися, то кожне підприємство перевірялося з частотою один раз

3.1.1. Охоплення перевірками не знижується: в
Україні щорічно перевіряють практично кожне
підприємство

Система перевірок в Україні має тотальний характер — контролюючі органи
щорічно піддають перевіркам близько 95 % усіх підприємств (рис. 3.1). Це говорить про те, що об’єкти, які становлять потенційно високий ризик для суспільства

на 2 місяці. Цей показник нижчий за попередні роки, але, беручи до уваги
тотальне охоплення підприємств (95 %), він все ще залишається високим.
Інтенсивність контролю підприємств в Україні порівнянна з аналогічними
показниками інших держав СНД (рис. 3.3). Проте охоплення підприємств
перевірками в Україні на третину вище ніж, наприклад, у Білорусі (95 % і
66 % відповідно).

! 

та/або довкілля (наприклад нафтохімічний завод, підприємство з переробки
м’яса, молока тощо) перевіряються на однаковому рівні з об’єктами, діяльність




яких передбачає набагато менші ризики (наприклад магазин, що реалізує
готову фасовану продукцію зазначених вище підприємств).
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Терміни проведення всіх перевірок не скоротилися: за перші 7 місяців
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2006 р. на кожному перевіреному підприємстві загальна тривалість усіх
перевірок у середньому становила 9 робочих днів. Якщо припустити, що
інтенсивність роботи інспекторів протягом року була незмінною, то за-

Режим перевірок в Україні один із найжорсткіших, навіть серед країн СНД.
Лише в Таджикистані, так само як і в Україні, кожен рік під перевірки підпадає практично кожне підприємство (рис. 3.2).

гальна тривалість усіх перевірок на одному підприємстві за весь 2006 рік
могла б досягти 15 робочих днів — стільки ж, скільки і в попередній період
(рис. 3.4).
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Розділ 3




2006*

15

2003
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2002

14
Тривалість усіх перевірок на одному підприємстві, робочих днів на рік

* Дані за 7 місяців 2006 р.
15 днів на рік — оцінка на підставі
даних за 7 місяців.
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Показник середньої кількості перевірок, які проводилися останнім часом,

З багатьох контролюючих відомств найвищий ступінь охоплення підпри-

має тенденцію до скорочення. Разом із тим загальна тривалість усіх пе-

ємств перевірками мають три державних органи: Державна податкова

ревірок практично незмінна. Це свідчить про те, що на окрему перевірку

адміністрація України (ДПАУ), Державний департамент пожежної безпе-

у 2006 р. стало витрачатися ще більше часу як у контролюючих органів, так

ки і Державна санітарно-епідеміологічна служба. У 2006 р. кожен із цих

і у підприємців.

органів перевірив кожне друге підприємство України (рис. 3.6).

Думка підприємця
Нас раніше часто штрафували через
відсутність внутрішніх документів — усіляких наказів, інструкцій,
журналів. Так тепер у нас для перевіряючих окрема шафа з документами.
Вони приходять, а ми їм три теки
документів з охорони праці та СЕС,
дві теки — з пожежного нагляду. І у
кожній по 40–60 документів...

Врешті, в середньому, перевірка підприємства в Україні триває довше,
ніж в Узбекистані, Білорусі або Грузії (рис. 3.5).

 

Учасник фокус-групи
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У 2006 р. робочий час, витрачений
на перевірки, коштував малому і
середньому бізнесу 189 млн грн
Вартість тільки робочого часу (за мінімальними оцінками, на підставі даних
дослідження IFC та офіційної середньої
зарплати), витраченого малими і середніми підприємствами на взаємодію з
інспекторами, у 2006 р. становила
189 млн грн ($37 млн).
Ця сума не включає:
• витрат, пов’язаних із перевірками (офіційних та неофіційних);
• постійних витрат, які виникають під час
перевірок;
• матеріальних втрат (у т. ч. недоотриманих
доходів) через відволікання від основної
діяльності підприємства або його зупинки
під час перевірок або внаслідок перевірок;
а також не враховує реальних зарплат,
які значно перевищують середньостатистичні.
IFC продовжує роботу над оцінкою повної
вартості перевірок для бізнесу, яка,
мабуть, буде набагато вищою за передбачувану. Детальніші розрахунки наведено
у Додатку 6.
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Маючи можливість перевіряти підприємства ретельніше (за рахунок знач-

У 2006 р. органи СЕС посилили контроль за діяльністю підприємств, збіль-

но меншого охоплення підприємств перевірками), контролюючі органи

шивши охоплення перевірками. За перші 7 місяців 2006 р. вони перевірили

Узбекистану, Білорусі та Грузії витрачають на проведення всіх перевірок

таку саму частину підприємств, як протягом, наприклад, усього 2002 р.

відповідно на 21 %, 33 % і 60 % менше часу, ніж в Україні. Отже, 15 робо-

(рис. 3.7).

чих днів на рік на проведення перевірок на кожному з 95 % перевірених

 

підприємств в Україні — це колосальні часові витрати, які, у свою чергу,
говорять про більшу вартість перевірок для держави у вигляді бюджетних

51%

2006*

коштів та трудових ресурсів, що витрачаються на це.
Існуюча система перевірок є витратною і для підприємців: процедури пе-





  
 

28%

2004

ревірок відволікають у них значні часові, фінансові та трудові ресурси, і ці
витрати не пов’язані з виробничою діяльністю.

34%

2003

51%

2002

3.1.3. Органи пожежного нагляду, податкової

інспекції та СЕС інспектують одні й ті самі
підприємства по кілька разів

* Дані за 7 місяців 2006 р.

% перевірених підприємств

   
       
     

Протягом останніх років ДПАУ активно змінювала та впорядковувала

В Україні право на відвідування підприємств та проведення перевірок

систему своїх перевірок3. Проте з року в рік охоплення підприємств подат-

мають, як мінімум, 36 державних відомств1. Деякі з них2 уже здійснюють

ковими перевірками залишається стабільно високим (рис. 3.8). Деякого

певну роботу з удосконалення контролю за діяльністю підприємств. Про-

зниження їх частоти явно недостатньо для того, аби найближчим часом

те, як свідчать результати опитування представників українського бізнесу,

докорінно змінити ситуацію на краще.

Розділ 3

Розділ 3

На практиці
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подібна діяльність так і не призвела до загального скорочення охоплення
підприємств перевірками.
Наприклад, протягом 2005 р. до Закону України „Про державну податкову службу в Україні”
№ 509-XII від 04.12.90 неодноразово вносилися зміни, згідно з якими уточнювалися права органів
державної податкової служби, встановлювалися підстави та порядок проведення планових
і позапланових виїзних податкових перевірок, їх гранична тривалість, можливість і максимальні
терміни подовження перевірок, умови допуску перевіряючих до проведення податкових перевірок тощо.
3

1

Детальніше див. у Додатку 5.

Наприклад, ДПАУ, Державний департамент пожежної безпеки, Державна санітарно-епідеміологічна служба та деякі інші.

2
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У 2006 р. органи пожежного нагляду продемонстрували готовність до реСитуація погіршується через те, що контролюючі органи не тільки переві-

формування своєї системи перевірок. Зокрема, була прийнята Інструкція

ряють надто велику кількість підприємств, але також проводять перевірки

з організації роботи органів державного пожежного нагляду4, положення

одного й того самого об’єкта кілька разів на рік. Так, представники СЕС

якої суттєво змінили підхід до проведення перевірок. Наприклад, скоро-

у 2006 р. з’являлися на кожному з перевірених підприємств майже тричі

тилась періодичність планових перевірок об’єктів із низьким ступенем

(рис. 3.9).

пожежної небезпеки5; для суб’єктів господарської діяльності, які уклали договір страхування відповідальності перед третіми особами, позапланові
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перевірки взагалі скасовано. Проте результати опитування свідчать про
постійно високий рівень охоплення підприємств перевірками з боку органів пожежного нагляду (рис. 3.11).
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Це свідчить про відсутність ризик-орієнтованого підходу до проведення перевірок. Якщо об’єкти, діяльність яких являє собою суттєву загрозу безпеці,

  *%  $)!$! (($$!

повинен поширюватися на безпечні підприємства.
Учасники опитування вказали на велику кількість перевірок із боку податкової міліції. Приблизно два рази протягом 2006 р. підприємства перевірялись
із боку податкової інспекції і майже стільки ж разів — податковою міліцією.
чинами у податковій сфері, відвідав протягом року 12 % усіх підприємств,
перевірених податковими органами. Вбачається, що така висока активність податкової міліції не відповідає реальній кількості правопорушень
у цій сфері (рис. 3.10).

   
       
     

По правді слід зазначити, що опитування представників українського
бізнесу проводилося за підсумками перших 7 місяців 2006 р., тоді як положення зазначеної вище Інструкції набрали чинності у травні 2006 р. Отже,
на момент опитування прогресивні зміни у сфері пожежного нагляду

Розділ 3

Розділ 3

Цей підрозділ Державної податкової служби, покликаний боротися зі зло-

'



дійсно варто перевіряти кілька разів на рік, то такий самий принцип не

 
 
   

перебували на початковому етапі їх впровадження. Через це результати
опитування не відображають очікуваного ефекту від перших кроків реформи у сфері пожежного нагляду.

4

Затверджена наказом МНС № 59 від 06.02.06.

До них належать усі малі архітектурні форми, державні, відомчі й кооперативні житлові будинки (крім будинків підвищеної поверховості та висотних), дачні, садові та гаражні кооперативи
(крім багатоповерхових і підземних) та ін.

5

56

57

Попри те, що зберігається високе охоплення підприємств перевірками

Проте із двох типів об’єктів — підприємств торгівлі та громадського харчу-

органів пожежного нагляду (57 %), смертність від пожеж на об’єктах, які

вання (принципово схожих за показником обігу готівки), податкові органи,

перевіряються найчастіше (у будівлях та на транспорті), залишається

наприклад, удвічі частіше перевіряють саме точки громадського харчу-

в Україні одною з найвищих в Європі (рис. 3.12).

вання (рис. 3.13).
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Це при тому, що загальна кількість пожеж такої категорії дорівнює,
наприклад, показникам сусідньої Польщі — в середньому одна пожежа
на 1000 мешканців у кожній із країн.

При цьому слід зауважити: як і при видачі дозвільних документів, потенційно більш небезпечним для суспільства та/або довкілля видам діяльності
(наприклад, будівництву) контролюючі органи приділяють менше уваги.
Можна передбачити, що за відсутності ризик-орієнтованого підходу основний тягар перевірок лягає не на потенційно небезпечні, а на найбільш
зручні й доступні для контролюючих органів об’єкти (рис. 3.14).

У зв’язку із цим найбільш актуальним є питання якості інспекційної роботи:



1) органам пожежного нагляду слід звертати пильнішу увагу на підприємства з високим ступенем ризику;
2) варто зосередити зусилля на профілактичній та консультаційній роботі,

 

%

у т. ч. із власниками виробничих і торговельних приміщень.
  

3.1.4. На підприємства зі значною часткою

готівкового обігу перевіряючі приходять частіше, до
того ж не лише з податковими перевірками

Розділ 3

вірками ширше в тих секторах економіки, де високою є частка обігу
готівкових коштів. Так, лише за перші 7 місяців 2006 р. було перевірено
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Розділ 3

Для більшості контролюючих органів характерно, що охоплення пере-
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понад 80 % усіх підприємств громадського харчування і понад половину
всіх підприємств сфери послуг, торгівлі та транспорту. При цьому, якщо
для податкового контролю така тенденція може мати пояснення, то зв’язок
між епідеміологічною, пожежною безпекою, виробничим травматизмом,
іншими критеріями контролю та обсягами готівкових грошей на підприємстві важко визнати обґрунтованим.
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Так само, як і у випадку з дозвільними процедурами, ступінь охоплення пе-

  

ревірками залежить від величини підприємства (вимірюється показником
чисельності персоналу). Чим більша чисельність персоналу, тим вищою
4  
#""&

є частка перевірених підприємств (рис. 3.15).
Іншим прикладом відсутності ризик-орієнтованого підходу є той факт, що
в Україні під перевірки підпадає кожне друге мікропідприємство (з чи-


#""'

сельністю 1–10 осіб), хоча вони найменш небезпечні з погляду суспільної
ємства практично звільнено від інспекційного навантаження.
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безпеки. При цьому в більшості розвинутих європейських країн такі підпри-

)'

!$)

Більше того, статистика свідчить, що збільшення кількості податкових перевірок не призводить до зростання податкових надходжень (рис. 3.17).

&

Надходження у бюджет, скоріш за все, пов’язані з кількістю діючих під&

приємств: чим більше суб’єктів господарської діяльності, тим більше
надходжень від податків.
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40%

3.1.5. Існуюча система перевірок неефективно

30%

Існуючу систему перевірок щодо співвідношення витрат та одержува-

20%

використовує ресурси держави

14
12
10
8
6

ної вигоди не можна визнати ефективною. Тотальний контроль бізнесу

Київська

Сумська

Полтавська

Донецька

Чернігівська

Дніпропетровська

Луганська

Харківська

Запорізька

Львівська

Черкаська

Одеська

Івано-Франківська

Вінницька

Волинська

Рівненська

Чернівецька

Житомирська

АРК

* Сума фактичних надходжень податків
і зборів (обов’язкових платежів) станом
на 01.08.06.

  

Розділ 3

Розділ 3

вими органами в низці країн (рис. 3.16).

Закарпатська

підтверджують дані, які відтворюють ситуацію у сфері перевірок податко-

Хмельницька

повідно і тиск на бізнес із боку держави в Україні значно сильніший. Це

Миколаївська

у десятки разів більша частина підприємств, ніж у країнах Європи7. Від-

Сума надходжень на 100
підприємств, млн грн*
Частина перевірених підприємств, %

0

0%
Тернопільська

дексі податкових надходжень6 в Україні перевірками щорічно охоплена

2

Херсонська

Розглянемо стан справ на прикладі податкових органів. При схожому ін-

4

10%

Кіровоградська

з боку держави потребує утримання значного апарату інспекторів, який
фінансується за рахунок державного бюджету.

  
     
   
 

Оскільки охоплення перевірками не впливає на розмір податкових надходжень від підприємств, доцільно різко скоротити кількість перевірок
і переорієнтувати систему перевірок на контроль за підприємствами
з високим ризиком податкових порушень (насамперед за великими
платниками податків). Це дозволило б зекономити бюджетні ресурси, що виділяються на функціонування штату перевіряючих органів,
Індекс розраховувався як сума податкових надходжень на одного співробітника податкових
органів, зважена на показник розміру ВВП на душу населення.
6

Згідно з даними Державної податкової служби Латвії, у країні в 2005 р. тільки у 1,2 % суб’єктів
господарської діяльності було проведено податковий аудит. На решті підприємств здійснювалася профілактична робота, за результатами якої санкції не можуть бути накладені.

7

60

і спрямувати їх на вирішення нагальних завдань держави (наприклад
у соціальній сфері).

61

3.2.

Причини неефективності системи
перевірок в Україні

Основними причинами значного охоплення, високої частоти і нераціональної організації системи перевірок в Україні є такі чинники.

Насправді єдиним державним контролюючим органом, який при плануванні та призначенні перевірок застосовує ризик-орієнтований підхід,
є Державний департамент пожежної безпеки. Проте у нормативних доку-

Нормативно-правовими актами органів пожежного нагляду не передбачено використання таких складових елементів системи управління
ризиками, як: 1) переліки питань (так звані перевірочні форми), відповідно

совують систему управління ризиками .

до яких здійснюється оцінка додержання підприємством виконання ви-

2. У законодавстві України відсутня низка ключових положень для належного нормативно-правового забезпечення системи перевірок:
• детальний перелік підстав та чіткий порядок призначення і проведення
перевірок;
• чітка регламентація прав та обов’язків інспектора під час проведення
перевірок;
• чіткість сфер (меж) контролю для кожного контролюючого органу.
3. Багато вимог контролюючих органів стосовно підприємств є:
• застарілими;
• бюрократичними;
• складними та/або дорогими для їх виконання.

мог законодавства: 2) планування подальших перевірок за результатами
проведення попередніх. Також необхідно деталізувати і зробити зрозумілішою класифікацію об’єктів (видів діяльності) за рівнем вибухопожежної та
пожежної небезпеки, і вже на підставі такої класифікації визначити групи
об’єктів контролю, які ранжуються за ступенем пожежної небезпеки.

найнебезпечніших і найризикованіших видів діяльності, а також діяльності
тих суб’єктів господарської діяльності, які раніше вже припускалися певних порушень. Відповідно це не стимулює добросовісних підприємців до
виконання нормативних вимог.
Наприклад, переважна частина позапланових перевірок податковими
органами виявляється проведеною даремно: за підсумками перших
11 місяців 2006 р. на ~0,5 % позапланових податкових перевірок10 припадала майже половина суми донарахувань (44 %) за результатами всіх

органів є перевіркою (контролем). Через цю причину проведення ревізій,

податкових перевірок11. За підсумками решти перевірок (із яких 82,5 %

обстежень, оглядів, відбору зразків продукції/сировини і т. ін. досить час-

були позаплановими і лише 17 % плановими) була донарахована при-

то не визнається і не кваліфікується державними органами як перевірка

близно така сама сума — 56 % (рис. 3.18).

ми й тими ж. Така ситуація призводить до викривлення даних офіційної
статистики і приховує справжні масштаби державного втручання у господарську діяльність підприємств.

Експерт із пожежної безпеки

У практиці інших перевіряючих структур і досі відсутній фокус на перевірці

Досі законодавством однозначно не визначено, які саме дії державних

(контроль), хоча для підприємців усі ці дії контролюючих органів є одни-

Якщо, наприклад, розмістити
перукарню на першому поверсі
висотної будівлі, то така перукарня
(навіть якщо в ній матимуть змогу
одночасно перебувати не більше
двох осіб) вважатиметься об’єктом
найвищого рівня пожежної небезпеки. Відповідно, періодичність
проведення перевірок цієї перукарні
буде найвищою з усіх можливих. І це
незважаючи на те, що розміщення
цієї ж перукарні в іншому місці (не у
висотній будівлі) не зумовить визнання її приміщенням із таким самим
рівнем пожежонебезпеки.

системи управління ризиками, потрібні для її належного функціонування.

1. При плануванні та призначенні перевірок контролюючі органи не засто8

Думка експерта

ментах органів пожежного нагляду не знайшли відображення всі елементи

Особливо слід підкреслити, що левова частка позапланових перевірок
(82,5 %) припадала на малі і середні підприємства, а донарахування
податків за цією категорією підприємств внаслідок перевірок становило
лише 6 % суми усіх додатково нарахованих платежів.

3.2.1. При плануванні та призначенні перевірок

 

не застосовується система управління ризиками
Наразі в Україні система контролю не передбачає застосування різної
періодичності перевірок для різних груп об’єктів контролю9. Як наслідок,

 !

об’єкти, які становлять потенційно високий ризик для суспільства та/або
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#

довкілля, перевіряються з такою самою періодичністю, як і об’єкти, які
можуть спричинити своєю діяльністю значно менші ризики.
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8

Детальніше про систему управління ризиками див. у підрозділі 3.3.1 і Додатку 7.

Виняток становлять поки що тільки органи пожежного нагляду, які з 2006 р. впровадили систему диференційованого підходу до періодичності перевірок для різних груп об’єктів контролю.

9
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10
До цього числа входять позапланові перевірки великих платників податків, які за значних валових доходів сплатили непропорційно малі суми податків.
11

Згідно з даними ДПАУ.
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Думка підприємця
Як напередодні Нового року конфіскована горілка зникла під час землетрусу...
Напередодні Нового 2004 року податкова
міліція, висадивши двері, конфіскувала з
моїх магазинів 8000 пляшок спиртного і
всю виручку з каси. За підсумками „перевірки” було порушено шість кримінальних
справ проти моїх продавців нібито за
збут незаконно виготовленої алкогольної
продукції та акцизних марок. При цьому
за останні 8 років у нас ніколи не відбиралися зразки продукції для подібної
перевірки. Тому у податкової міліції не
могло бути підстав для злому, вилучення
продукції та конфіскації грошей.
Мій бізнес був практично зруйнований.
Я надсилала десятки скарг у прокуратуру
міста та області. Лише через вісім місяців
було прийнято рішення про відсутність
складу злочину, всі кримінальні справи
були закриті, а гроші та продукція мали
бути повернуті.
Проте конфіскований товар мені так і
не повернули. Податкова міліція склала
акт про те, що всі 8000 пляшок горілки,
вилучені в мене напередодні Нового
року, розбилися внаслідок… землетрусу і
відповідно не можуть бути повернуті. Чи
варто говорити, що в цей період жодного
землетрусу у нас не було...
За матеріалами конкурсу історій
«До Вас прийшов інспектор»
Наталія Ф.,
Одеська область, серпень 2006 р.

Наразі система ризик-менеджменту при організації і проведенні по-

Відсутність чітких сфер (меж) контролю для кожного контролюючого

даткових перевірок впроваджується ДПАУ за підтримки Міжнародного

органу

валютного фонду. Проте, за інформацією експертів, податкові органи
можуть нехтувати цією системою у випадку, коли потрібно забезпечити додаткові надходження податків та зборів за рахунок позапланових
перевірок.

• доцільність та ефективність проведення податкових перевірок на малих

і проводити одні й ті самі види експертизи.

і середніх підприємствах вкрай незначні;

Відсутність чітких сфер контролю, дублювання повноважень і функцій

• система податкових перевірок організована нераціонально, оскільки

збільшують ступінь втручання державних органів у господарську діяльність

план із самого початку не передбачає їх проведення на тих підприєм-

підприємств, що також призводить до нераціонального використання ре-

ствах, де можуть мати місце масштабні порушення і де існує більша

сурсів контролюючих органів і бюджетних коштів.

вірогідність несплати податків.

3.2.2. Законодавство у сфері перевірок залишає
багато рішень на розсуд контролюючих органів

Нечіткі перелік і підстави призначення та проведення перевірок
Призначення і проведення перевірок не передбачають застосування різ-

3.2.3. Чинні норми і практика їх застосування
гальмують розвиток бізнесу

Низка положень нормативних документів у сфері перевірок, жодним
чином не виправданих із погляду забезпечення безпеки, як і раніше, залишаються серйозною перепоною для ведення бізнесу в Україні.

ної частоти перевірок для різних об’єктів контролю. Контролюючі органи

Багато вимог законодавства є:

призначають і проводять перевірки відповідно до плану, який складається

1) застарілими;

без системного аналізу та обліку різних чинників ризику, що відобража-

2) надто формальними (бюрократичними);

ють ступінь потенційної небезпеки підприємства для суспільства та/або
довкілля. Крім того, у більшості випадків законодавством не встановлено

Думка підприємця
Використання сучасних видів охолоджувачів дало б нам змогу брати
на борт літака обсяги харчування,
яких би вистачало нам і на зворотний
рейс. Це здешевіло б вартість обслуговування пасажирів і дозволило
б уникнути проблем, пов’язаних з
особливостями українського ринку
харчового льоду.
Ми звернулися до органів СЕС із
проханням дозволити нам використовувати інші види охолоджувачів
(ті самі, які використовують різні
авіакомпанії за кордоном). Такий
дозвіл було видано. Проте на його
одержання пішло близько двох років!
І цей дозвіл не давав нам можливості
використовувати охолоджувач достатньо довго (щоб ми мали змогу взяти
запас продуктів і на зворотний рейс).
Отже, проблема використання нових
видів охолоджувачів, які широко
застосовуються за кордоном, для нас
так і не була вирішена. І головною
причиною цього стало небажання СЕС переглядати свої застарілі
вимоги.

харчуванням на багатомісних швидкісних літаках, що застосовуються

Найцікавіше, що на аналогічний
охолоджувач нашими конкурентами
було одержано дозвіл від тієї самої
СЕС. І встановлений для наших
конкурентів термін дозволяє взяти
запас продуктів на зворотний рейс.
Ми почали використовувати цей вид
охолоджувача, але до нас прийшли і
сказали, що дозвіл на використання
цього виду охолоджувача видано не
нам. Тож довелося погодитися з цим
і повернутися до використання колишніх охолоджувачів без можливості
брати продукти і на зворотний рейс.

в Україні, були прийняті ще в 1973 р. За більше ніж 30 років дії зазначених

Учасник фокус-групи

3) надто складними й дорогими.

вичерпний перелік підстав для призначення позапланових перевірок.

Застарілі вимоги контролюючих органів

Більшість контролюючих органів не мають обмежень стосовно тривалості

Досить часто норми і правила, додержання яких вимагають контролюючі

перевірок . Існуюча система призначення перевірок не заохочує тих під-

органи, не відповідають сучасним умовам ведення бізнесу. Наявність такого

приємств, які виконують вимоги законодавства: відсутність порушень не

роду вимог стримує конкуренцію і створює умови для зловживань посадо-

впливає на частоту перевірок.

вими особами. Так, Санітарні правила забезпечення пасажирів бортовим

Неврегульованими залишаються і питання, пов’язані з обсягом прав

правил вони жодного разу не переглядалися. За цей час з’явилися нові

(повноважень) та обов’язків інспекторів. Відсутність у законодавстві їх чіт-

види продуктів харчування, збільшився термін їх зберігання (використан-

кої регламентації надає інспекторам контролюючих органів можливість

ня), поліпшилися технології приготування і фасування. Незважаючи на це,

використовувати цю ситуацію у своїх, а не в державних інтересах, що під-

можливий асортимент продуктів, пропонований пасажирам на борту

тверджують численні свідчення підприємців про зловживання.

літака, порядок їх зберігання і терміни реалізації залишилися такими сами-

Розділ 3

Розділ 3

слідок, два різних контролюючих органи можуть перевіряти у підприємства
наявність одного й того ж документа або відбирати однакову продукцію

Нечіткість прав та обов’язків інспектора під час проведення перевірки

...І СЕС, і органи захисту прав споживачів
можуть відбирати зразки продукції для
експертизи. Вони приходять незалежно один від одного, а беруть ту саму
продукцію. До того ж інколи з однієї й тієї
ж партії одного й того ж виробника. До
речі, й аналізи вони роблять однакові.
Кожен із них начебто правий, а я за все
це сплачую...

лених чітких сфер (меж) контролю для кожного з численних перевіряючих
органів призводить до дублювання сфер контролю і повноважень. Як на-

Таким чином, можна дійти двох основних висновків:

12

Думка підприємця

Відсутність обміну інформацією, координації дій і законодавчо встанов-

ми. Прикладом подовження дії застарілих вимог є ситуація, коли з метою
зберігання їжі на борту літака зазначені вище правила передбачають використання виключно льоду.

Учасник фокус-групи

Єдиним винятком є податкові перевірки, для проведення яких встановлено максимальні терміни (див. ст. 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»).

12
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На практиці
Що передбачає законодавство України?
Одні лише Правила пожежної безпеки
в Україні13 (далеко не єдиний документ, що регулює сферу пожежної
безпеки) вимагають від підприємства
розробки, затвердження і ведення не
менше 16 внутрішніх документів14.
Під час перевірки інспектори перевіряють як наявність, так і правильність
підготовки цих документів.
Проте за невиконання таких формальних норм підприємці регулярно
несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафів15.
Про що свідчать реалії?
Типові порушення правил пожежної
безпеки, за які штрафують підприємців:
1) на об’єкті не застосовуються засоби
наочної агітації із забезпечення
пожежної безпеки;
2) на об’єкті допускається експлуатація вогнегасників без призначення
відповідальної особи;
3) наявним вогнегасникам не присвоєні облікові (інвентарні) номери;
4) не оформлено журналу обліку вогнегасників на об’єкті;
5) наявні переносні вогнегасники встановлені на підлозі.

3.3.

Бюрократичність вимог контролюючих органів
Більшість органів контролю вимагають від підприємців створення і ведення
специфічних внутрішніх документів (наказів, інструкцій, положень, журналів тощо). Кількість таких додаткових документів завелика і часто нічим

Основні елементи створення ефективної
системи державного контролю

не виправдана, а їх розробка потребує спеціальних знань і додаткових
витрат із боку підприємства. У більшості випадків положення цих документів є формальністю і жодним чином не сприяють забезпеченню суспільної
безпеки.
Складність і висока вартість виконання вимог контролюючих органів
Деякі вимоги, що висуваються до підприємців, обов’язкові до виконання
і перевіряються інспекторами, хоча виконати їх або складно, або надто
дорого. У більшості підприємств малого і середнього бізнесу на це відсутні не лише кошти, а й реальна необхідність у додержанні настільки
складних вимог. Їм набагато дешевше і простіше сплатити штрафи, ніж
виконувати приписи перевіряючих органів16.

Ефективна система державного контролю передбачає наявність чотирьох складових:
1) системи управління ризиками;
2) єдиної процедури проведення та оформлення результатів перевірок;
3) «перевірочних форм», що застосовуються контролюючими органами
для перевірки діяльності підприємств;
4) обмежень частоти і термінів проведення перевірок.
Впровадження всіх цих елементів дасть змогу системі державного контролю ефективно виконувати свою головну функцію — попереджати можливі
порушення законодавства і стимулювати його додержання.

Якщо певні вимоги тотально й систематично не додержуються підприємствами, це свідчить про те, що вони не виконують своєї функції регулювання
(попередження виникнення небезпечних ситуацій та порушень).

3.3.1. Управління ризиками — ефективний
інструмент для оптимізації системи перевірок
Щоб скоротити тотальне охоплення підприємств перевірками без шкоди
суспільній безпеці, необхідне впровадження сучасної системи управління
ризиками. Суть її полягає у такому.

На практиці

1. Кожний контролюючий орган у межах своєї сфери контролю умовно

Усі підприємства громадського
харчування повинні бути обладнані
автоматичною установкою пожежної
сигналізації (орієнтовна вартість
12–18 тис. грн), а ті підприємства
громадського харчування, які мають
понад 50 посадкових місць, повинні
мати й автоматичну систему пожежогасіння17 (орієнтовна вартість
50–100 тис. грн).

поділяє види господарської діяльності на групи ризику за ступенем потенційної загрози суспільству та/або довкіллю.
2. Для кожної групи встановлюється певна періодичність перевірок: для
підприємств із високим ступенем ризику плануються часті перевірки,
середнього ризику — набагато рідші, низькоризикових — планові перевірки не призначаються взагалі.
3. Рішення про включення підприємства до плану перевірок приймаються
з урахуванням групи ризику, до якої належить той або інший вид господарської діяльності, і зважаючи на результати попередніх перевірок.
Таким чином досягається реалізація принципу: бізнес, який безпечний

Розділ 3

віряється.

13

Затверджені наказом МНС № 126 від 19.10.04.

14

Детальніше див. у Додатку 8.

15

Детальніше див. у Додатку 9.

Розділ 3

для суспільства і ретельно виконує вимоги законодавства, не пере-

На практиці
Перша в Україні
У 2006 р. органи пожежного
нагляду розпочали впровадження
принципів управління ризиками
у систему перевірок. У межах цієї
реформи:
• всі об’єкти перевірок було
поділено на три групи (залежно
від рівня потенційної вибухо- і
пожежонебезпеки, типу об’єкта,
його висотності, площі, виду
здійснюваної у ньому діяльності,
кількості відвідувачів тощо);
• встановлено частоту планових перевірок: для першої
групи — один раз на рік, для
другої — один раз на три роки,
для третьої групи — один раз на
п’ять років;
• передбачається проведення позапланових перевірок
виключно з метою контролю за
виконанням приписів (але не
частіше одного разу на рік). На
тих підприємствах, які мають
договір страхування цивільної
відповідальності перед третіми
особами, позапланові перевірки
не проводяться.

Відповідно до ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки на посадових осіб накладається
штраф у розмірі від 34 до 170 грн.

16

Див. Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними
установками пожежогасіння та пожежної сигналізації; затверджений Наказом МНС № 161 від
22.08.05.

17
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Наявність зазначеної системи управління ризиками призводить до зміни

Одними з методів ризик-орієнтованого підходу до перевірок є граничні

практики відбору об’єктів для проведення перевірок (див. табл. 5).

частота і тривалість проведення перевірок. Відсутність таких обмежень
у більшості органів державного контролю дозволяє їм перевіряти діяльність

Таблиця 5.

підприємств необґрунтовано довго і часто, відволікаючи на тривалий час

Практика відбору
об’єктів для
проведення
перевірок*

* На підставі дослідження Світового банку „Кращий досвід
регуляторних перевірок: рекомендації реформаторам”
(Good Practices for Regulatory
Inspections: Guidelines for
Reformers, World Bank Group),
жовтень 2006 р., а також
даних IFC

Міжнародний досвід
Латвійський державний інспекторат із праці (ЛДІП) щорічно планує
перевірки, ґрунтуючись на системі
рейтингів. Для планування цільових
перевірок ЛДІП розробив спеціальну рейтингову базу даних, куди
вноситься інформація про підприємства. За останні три роки вона
поповнилася інформацією про
50 000 підприємств, які оцінюють
за шкалою від 100 до 600 балів із
погляду рівня безпеки або загрози,
благополуччя і соціальних аспектів,
а також потенційного впливу на
суспільство в цілому.
За наявності у підприємства високого рейтингу його обов’язково
включають до плану перевірок
і перевіряють один раз на рік.
Перевірки підприємств із середнім
рейтингом проводять раз на два
роки. На решті підприємств перевірки не проводяться, а замість
цього застосовуються альтернативні методи моніторингу.

підприємців та їхніх співробітників від основної діяльності.
Кращий досвід

Прийнятна практика

Неприйнятна практика

Контролюючі органи
ведуть достатньо
детальні бази даних, аби
відслідковувати ризики та
підприємства, а також
фокусують перевірки на
сферах і підприємствах
із найвищим ступенем
ризику

Контролюючі органи
відслідковують постійних порушників
і сектори високого
ризику та фокусують
перевірки на цих групах підприємств

Контролюючі органи
відвідують кожне підприємство відповідно до
плану, що затверджується раз на рік, не беручи
до уваги ризики сектора
та історію перевірок на
цих підприємствах

Країни ЄС, США, Канада,
Мексика

Латвія, Узбекистан,
Румунія, Мексика,
Україна (пожежний
нагляд)

3.3.2. Головні складові реформи контролю —
єдині процедури на всіх етапах перевірок

Головними елементами такої єдиної процедури мають стати:
• завчасне повідомлення підприємства про проведення перевірки;
• пред’явлення органами контролю (інспекторами) належним чином
оформленого направлення на перевірку;

Україна (крім пожежного
нагляду), Таджикистан,
Білорусь

• використання для перевірки виключно „перевірочних форм” (переліків
питань і вимог, які підлягають перевірці);
• чіткі правила прийняття рішень за результатами перевірки (у т. ч. можливість накладення санкцій суворо обмеженим колом осіб).

Краща практика у сфері державного контролю свідчить про те, що основна увага контролюючих органів повинна бути зосереджена на об’єктах із
високим ступенем ризику та масовим перебуванням людей (хімічних заводах, кінотеатрах, вокзалах, навчальних закладах, супермаркетах та ін.),
а також підприємствах, у діяльності яких припускається висока вірогідність
виникнення порушень (наприклад підприємства, які раніше вже допуска-

Вимоги, контроль за виконанням яких необхідно здійснювати, поєднуються
контролюючим органом в єдиний уніфікований документ — „перевірочну форму”. Уніфіковані форми, що містять переліки контрольних питань,
мають бути публічними. У цьому і полягає їх профілактична функція.
Знаючи вимоги, закладені у „перевірочній формі” того чи іншого виду
господарської діяльності, підприємства мають можливість готуватися до
перевірок заздалегідь, усуваючи недоліки ще до приходу контролюючих

ли порушення).

органів.

Система управління ризиками передбачає і певні винятки. Вони стосу-

Необхідно також усунути дублювання повноважень між відомствами, до

ються можливості проведення позапланових перевірок. Проте ці винятки
мають бути жорстко обмежені, аби не дати змогу відомствам нівелювати
принципи, на яких ґрунтується система управління ризиками. Наприклад,
підставою для позапланових перевірок можуть бути тільки надзвичайна
загроза суспільству та/або довкіллю, суворо регламентовані ситуації чи

того ж встановити вичерпний перелік прав та обов’язків інспекторів під час

Міжнародний досвід
Узбекистан
Уряд Узбекистану з 2003 р. проводить послідовну реформу системи
контролю. Указами Президента було
передбачено:
• скорочення частоти планових перевірок фінансово-господарської
діяльності підприємств — до одного разу на 3–4 роки;
• впровадження у всіх контролюючих органах положень, що
регламентують порядок відбору
підприємств для перевірок на
підставі аналізу ризиків;
• неможливість накладення деяких
видів фінансових санкцій на
суб’єкт господарської діяльності
без рішення суду. Під час перших
перевірок, не пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю,
інспектор не штрафує підприємства за порушення.
Також розроблені спеціальні міжвідомчі плани заходів із реформи,
якими:
• затверджені форми з контрольними питаннями для органів СЕС і
пожежного нагляду;
• розробляється електронна система аналізу і відбору підприємств
для перевірок СЕС.
Перші результати реформи: кількість
перевірок у країні за період з 2001
до 2005 рр. скоротилася у сім разів,
на стільки ж збільшилася частка
підприємств, на яких протягом року
перевірки не проводилися.

проведення перевірок. Мета таких змін — необхідність чіткого визначення
і розмежування сфер, в яких ті чи інші державні органи мають право здійснювати перевірки.

рішення суду. Будь-які інші мотиви призначення і проведення перевірок
повинні розглядатися з погляду принципів, на яких базується система управління ризиками.
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3.3.3. Зміна підходів до перевірок: від санкцій —
до консультацій і профілактики порушень

Система перевірок в Україні сьогодні не сприяє додержанню вимог за-

3.3.4. Реалізація єдиного закону про перевірки —
необхідна умова проведення реформи системи
державного контролю

Міжнародний досвід

конодавства. Діяльність підприємств ускладнюється безліччю непотрібних

У квітні 2007 року Верховною Радою України прийнято Закон „Про основні

Канада
Починаючи з 70-х років минулого
століття, у Канаді знизилися темпи
економічного розвитку. Щоб підвищити їх, уряд Канади розпочав
реформу законодавства з метою
дерегуляції національної економіки. Досі економіка регулювалася
методом „наказів і покарань”.
Подібний підхід ґрунтувався на
припущенні, що загроза покарання забезпечує виконання законів.
Проте на практиці це припущення
часто виявлялося помилковим.
Уряд Канади провів численні дослідження, щоб знайти ефективні
рішення для виконання законодавства за мінімального втручання
держави в економіку. Результати
дослідження продемонстрували, що роз’яснювальна робота
та інформування ефективніше
забезпечують виконання законів,
ніж застосування санкцій19. Було
встановлено, що однією з причин
недієвості регуляторної бази стала
жорсткість інструментів, застосовуваних для виконання закону.
Отже, в Канаді відбувся перехід
від схеми „наказів і покарань” до
схеми „добровільного додержання
законодавства”, яка передбачає
заохочення підприємств за відсутність порушень20.

і надлишкових вимог, що призводить до частих порушень/недодержань

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”,

правил. Результатом є висока вірогідність корупційних практик, загальна

який покликаний стати основою реформи системи державного контро-

неефективність системи контролю, що зрештою підвищує ризик для сус-

лю. Його положення:

пільства та окремих споживачів. У перспективі доцільно концентрувати
зусилля держави на розробці реалістичних вимог, які відповідають сучасним умовам виробництва, і приділяти увагу більш чіткому їх додержанню.
Одним із способів вирішення цієї проблеми є зміна підходів до проведен-

• встановлюють єдині принципи нагляду (контролю) за господарською
діяльністю для всіх державних органів;
• визначають, що функція нагляду (контролю) для державних органів установлюється тільки на рівні закону;

ня перевірок. Контролюючі органи повинні змістити основну увагу у своїй

• обмежують тривалість перевірок;

роботі з пошуку порушень та застосування покарань на організацію кон-

• визначають підстави для планових і позапланових перевірок;

сультацій і профілактику порушень. Перевірки повинні мати не каральний,
а попереджувальний і роз’яснювальний характер.
Міжнародний досвід свідчить: консультації і роз’яснення за результатами
перевірок ефективніші за будь-які штрафи.
Також доцільно використовувати досвід європейських країн, де регламентується результат, а не процес виконання вимог. Тоді за підприємцем
залишається вибір засобів і способів досягнення безпеки з урахуванням
застосування нових технологій.

• передбачають впровадження системи управління ризиками, яка
включає:
а) групування об’єктів контролю за критерієм потенційного ризику їх діяльності для життя і здоров’я населення, безпеки довкілля;
б) установлення для кожної групи певної частоти перевірок;
в) впровадження переліків питань, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль);
• визначають права, обов’язки та відповідальність органів нагляду і підприємств під час перевірок.
Саме впровадження у практику положень нового закону надасть можливість здійснювати комплекс заходів щодо створення ефективної системи
державного контролю за діяльністю підприємств.
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3.4. Рекомендації щодо створення ефективної системи
державного контролю за діяльністю підприємств
Мета

Що потрібно зробити?
Короткострокові завдання

До чого це призведе?
на період від 6 до 12 місяців

Впровадити систему
групування підприємств
за ступенем ризику

Органам контролю розробити і затвердити критерії
поділу видів та об’єктів господарської діяльності на
групи ризику за ступенем небезпеки для суспільства
та/або довкілля

Це дозволить без шкоди для суспільної безпеки:
• сфокусувати увагу контролюючих органів на об’єктах підвищеної небезпеки;
• раціональніше використовувати людські, часові та бюджетні ресурси
органів державного контролю

Узгодити режим контролю
для кожної групи

Органи контролю мають установити граничну частоту і тривалість перевірок для кожної групи ризику

Чіткі терміни і частота перевірок:
• обмежать можливості для втручання у діяльність підприємств і зловживань
із боку органів контролю;
• сприятимуть скороченню часу відволікання співробітників підприємств на
проведення перевірок (нечасті і більш оперативні перевірки)

Впровадити «перевірочні
форми»

Органи контролю зобов’язані розробити і затвердити
перелік питань, які підлягають перевірці контролюючими органами (так звані перевірочні форми)

Впровадження „перевірочних форм” дасть змогу:
• спростити і прискорити процедуру перевірок (перевіряються тільки питання зі списку);
• зробити перевірки ефективнішими (якість перевірки менше залежить від
кваліфікації інспектора, забезпечується єдиний підхід до об’єктів перевірок);
• забезпечити рівність у стосунках інспектора та підприємця;
• підвищити виконуваність вимог (вимог менше, вони конкретніші — підприємець може заздалегідь підготуватися до перевірки)

Впровадити єдині
процедури перевірок

Розробити і затвердити єдині процедури проведення
та оформлення результатів перевірок

Це зробить процедуру контролю передбачуваною, зрозумілішою для
бізнесу і, відповідно, полегшить підприємствам виконання нормативних
вимог. Крім того, ці заходи зменшать передумови для зловживань із боку
інспекторів
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Мета

Що потрібно зробити?
Середньострокові завдання

До чого це призведе?
на період від 1 до 2 років

Ліквідувати умови, які
дають змогу дублювати
перевірки різними
органами

Внести зміни до законодавства, яким визначаються
права кожного з контролюючих органів проводити
перевірки, а також сфери проведення таких перевірок

Це унеможливить проведення перевірок одних і тих самих питань
представниками різних контролюючих органів. Тим самим такі зміни
сприятимуть:
• зниженню тиску на бізнес із боку держави;
• скороченню витрат і держави, і бізнесу, пов’язаних із дублюючими перевірками;
• зменшенню кількості зловживань із боку контролюючих органів під час
проведення перевірок

Спростити вимоги,
виконання яких
перевіряється
контролюючими органами

Переглянути нормативну базу на предмет наявності застарілих, бюрократичних, важковиконуваних
і безпідставно дорогих вимог. Розробити критерії
контролю результатів, а не засобів їх досягнення

Оптимізація вимог надасть можливість скоротити витрати держави на
контроль і витрати бізнесу на виконання надмірної кількості вимог.
Більш гнучка система дозволить підприємцеві вибирати засоби і способи
досягнення безпеки з урахуванням нових технологій

Довгострокові завдання
Змінити підходи до
проведення перевірок: від
санкцій — до консультацій
і профілактики порушень

Змістити фокус державного нагляду з пошуку порушень і застосування покарань на організацію
консультацій і профілактику порушень. Перевірки
повинні мати не караючий, а попереджувальний та
роз’яснювальний характер

на період 2–3 роки
Дасть можливість відійти від практики примусового виконання законодавства через покарання і перейти до досягнення зазначеної мети через
роз’яснювальну, консультаційну та профілактичну роботу. Сприятиме
створенню умов для довірчих, партнерських стосунків між державними
органами і суб’єктами господарської діяльності
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Додаток 1
Суб’єкти підприємницької
діяльності в Україні:
коротка характеристика 2006 р.

На підставі відповідей респондентів була розрахована реальна чисельність різних приватних підприємців (табл. 2).

Таблиця 2.

Показник

Код

У квітні-травні 2007 р. були проведені два репрезентативних опитування дорослого населення України. Опитування здійснювалися з використанням
стандартної методології типу „Омнібус”, яка застосовується для кількісних
досліджень і дає змогу оперативно одержати інформацію щодо соціально-політичної та економічної ситуації у країні .
1

Використані вибірки репрезентативні за статтю, віком, здійснені з урахуванням міського та сільського населення і розміру населеного пункту.
Респондентами виступили мешканці України віком 15+, тож величина
об’єднаної досліджуваної сукупності становила 86 % усього населення
України.
Опитування проводилися з 12 по 26 квітня і з 2 по 24 квітня 2007 р. одночасно,

Формула
розрахунку
показника

Офіційно зареєстровані
приватні підприємці**

Кількість на
1 тис.
мешканців

Показники чисельності
різних груп
приватних
підприємців*

41

Особи, які визначили свій статус
як приватні підприємці***

В1

А2х86 %х1000

21,8

Зареєстровані та реально діючі
приватні підприємці***

В2

В1хА4

10,3

Наймані працівники у статусі
приватного підприємця***

В3

В1-В2

11,5

Офіційно не зареєстровані,
але здійснюють підприємницьку
діяльність***

В4

Примітка: Величина об’єднаної
досліджуваної сукупності — 86 %
усього населення України.
* Розрахунки здійснювалися на
1000 мешканців із розрахунку загальної кількості мешканців України
46,75 млн осіб.
** За даними Держкомстату України
станом на 07.09.06.

А3х86 %х1000

9

*** За даними репрезентативних
опитувань населення, проведених
на замовлення IFC.

що дозволило порівняти та об’єднати їх результати (див. табл. 1).

Таблиця 1.
Розподіл респондентів
за видами
підприємницької
діяльності

Запитання
Якщо ви здійснюєте
(або здійснювали у
2006 р.) підприємницьку
діяльність, то яким чином
ви це робите/робили?

Будучи приватним підприємцем, чи використовуєте (використовували
у 2006 р.) ви свій статус
приватного підприємця
для роботи на якомусь одному підприємстві?

Код

%
опитаних

Є власником або співзасновником підприємства

А1

0,7

Є приватним підприємцем

А2

2,5

Не зареєстрований/-на,
але здійснює підприємницьку діяльність

А3

1,1

(% від А2)

А4

47

Альтернативи

Детальніше про застосовувану методологію на веб-сайтах: http://www.kiis.com.ua/index.
php?id=13&sp=1&lng=rus та http://www.gfk.ua/about/tools/omnibus/#test1.
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Додаток 2
Ділове середовище в Україні:
регіональний зріз

Економічний розвиток регіонів України: диспропорції
зберігаються
Заходи, що вживаються урядом країни для реструктуризації економічної
бази окремих регіонів і стимулювання їх розвитку, виявилися недостатніми, тому диспропорції в економічному розвитку регіонів зберігаються. За

Успадкувавши структуру економіки Радянського Союзу, Україна за роки

підсумками 2005 р. найбільший валовий регіональний продукт (далі ВРП)

незалежності так і не змогла подолати диспропорції у розвитку регіонів.

на душу населення, як і раніше, створювався у східному і столичному

Не відбулося диверсифікації регіональних економік: вони, як і раніше,

регіонах України (рис. 1). Наявність у них значних природних, трудових і

спираються на одну-дві ключові галузі. Економічний спад або криза у цих

наукових ресурсів сприяла розвитку підприємницької діяльності, що вре-

галузях може звести нанівець увесь попередній ріст економіки регіону

шті призвело до активнішого економічного зростання.

зокрема і країни в цілому. Наявність подібного ризику як наслідок низької



передбачуваності, залежності від сприятливої економічної кон’юнктури
знижує рівень стабільності та конкурентоспроможності економіки Украї-

 
 
  

ни. Це також призводить до послаблення міжрегіональних економічних
зв’язків і перешкоджає формуванню єдиного ринку товарів і послуг.

+

4(++

 )

Значну роль у ліквідації нерівномірності регіонального розвитку може відіграти підприємництво. Воно здатне зайняти ті ринкові ніші, які через ті або
інші причини не може освоїти великий бізнес. Розвиток підприємництва

місця, підвищити добробут населення, наситити ринок товарами та
послугами. Крім того, це дозволить збільшити податкові надходження у

6);

0+
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.(+ 

у регіонах дає йому змогу повною мірою виконати свою соціальну функцію і знизити соціальну напругу в суспільстві: створити додаткові робочі
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державний і місцеві бюджети, забезпечити ефективніше використання
ресурсів регіонів, знизити рівень монополізму та створити конкурентне
середовище.
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Аналіз регуляторних бар’єрів для розвитку бізнесу в регіональному розрізі
свідчить, що вони мають загальнонаціональну природу. Отже, їх подолання
лежить не на теренах кадрових рішень на локальному рівні, а у сфері законодавства і загальнонаціональної державної політики щодо поліпшення
регуляторного середовища.
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Серед актуальних регуляторних бар’єрів у всіх регіонах країни підприємці
назвали процедури одержання дозволів і перевірок. Реалізація дозвільної
реформи й законодавче врегулювання системи державного контролю
дадуть змогу поліпшити ділове середовище, знизити рівень корупції та
сприятимуть активізації підприємництва у регіонах.
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Темпи росту ВРП на душу населення та економічна
структура регіонів

Зміни у діловому кліматі в розрізі регіонів

За підсумками 2005 р. позитивна динаміка ВРП на душу населення спос-

середовище в Україні у 2006 р. не змінилося (рис. 3).

Більшість підприємців у всіх регіонах (від 80 % до 94 %) вважають, що ділове

терігалася у 14 з 25 областей України (рис. 2). При цьому значні темпи

! %

зростання цього показника були притаманні як областям, що традиційно мають високий рівень ВРП на душу населення (Київська, Харківська

  
  #%!
 "$"  

і Дніпропетровська), так і областям, які не входили до числа лідерів за
соціально-економічними показниками (Закарпатська, Чернівецька, Тер-
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нопільська, Хмельницька, Рівненська та ін.).

&9,

<+.,+*



/+7 

4 - 

)

2&))

8* .
;*-  

/-* * 

1&*
2&).

- * .* 
 

3+7 
% *

8 *-

= 

6&)
/

6( '.
:+
-&)

%&'()*) '  &

!-+ 

3'5

,&) 

' & )) ) !
"& ))  
'#$ & ))(!

;*

"(

4'*('&
/)

1*- 
49

1,+ 
0 
2*- 
 '

)* &) 
& * %
&'&* & &) 

). 

5* -


  



1*

2&

)'.
3)&& 

 - *+,. - .
-*  +
,-+ -* +
!+* -"#$$ -- %
&* -"# - $  $$ %
'+(* -"#, $ %

8)&*&
8.

6:/*+,

)*+,-.-,- - *
9' 5

1&) 

7 
6&

  
    

0 3&'(

  
    

82

83

Дозвільні процедури залишаються суттєвою
перешкодою для розвитку підприємницької діяльності
у всіх регіонах України

Високий ступінь охоплення перевірками не залежить
від рівня економічної активності регіону

Необхідність одержання більшої кількості дозволів є значною пробле-

приємств перевірками спостерігається у більшості областей України

мою для здійснення підприємницької діяльності. Лише за 7 місяців

(рис. 5). Така ситуація свідчить про те, що ступінь охоплення перевірками

2006 р. у середньому 32 % підприємств одержували дозволи. Незначні

суб’єктів господарської діяльності не залежить від рівня економічної ак-

регіональні розбіжності (рис. 4) за цим показником свідчать про те, що

тивності того чи іншого регіону. Ці дані підтверджують тотальний характер

дозвільна реформа не дала помітних результатів ні на регіональному, ні

контрольної діяльності в Україні без урахування чітко визначених процедур

на загальнонаціональному рівнях. Це підтверджує необхідність якомога

і підходів.

Результати дослідження продемонстрували, що широке охоплення під-

оперативнішого впровадження реформи на рівні національних агенцій,

  

які видають дозволи.
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Додаток 3
Вартість робочого часу,
витраченого підприємствами
на одержання дозволів у 2006 р.

Значне поширення неофіційних способів вирішення
питань характерне для найменш економічно
розвинутих регіонів
Корупція все ще залишається однією з серйозних проблем в Україні2.
Про це свідчать високі показники (у середньому 63 %) використання неофіційних способів вирішення питань у ході підприємницької діяльності
у всіх регіонах України (рис. 6). До таких способів належать неофіційні
платежі, залучення родинних та інших зв’язків, безоплатна передача то-

3.1. Вартість часу на одержання дозволів

варів і послуг тощо. Найвищий рівень застосування неофіційних способів

еквівалентна 67 млн грн, або $13 млн

вирішення питань спостерігався у Рівненській, Волинській, Івано-Франківсь-

Вартість робочого часу, витраченого малими і середніми підприємствами

кій, Чернівецькій, Житомирській, Миколаївській областях та Автономній
Республіці Крим (АР Крим).

України на одержання дозволів у 2006 р., становила 67 млн грн ($13 млн).
Ці витрати складаються з багатьох компонентів, серед яких: вартість робочої сили, яка займається підготовкою необхідного пакета документів;

  

вартість проходження експертизи; суми неофіційних платежів/вартість

   
     
  
  

подарунків або „безоплатно” переданих товарів і послуг та ін.
6. 4

Зважаючи на те, що розрахунок повної вартості дозволів для бізнесу ус-

7+.. 4

кладнено через невизначеність, пов’язану з оцінкою всіх компонентів, тут
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наводиться оцінка лише одного з них — вартості праці співробітників під(табл. 3).
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Додатково про проблему корупції в Україні див. матеріали доповіді «Світовий банк і боротьба з корупцією в Європі і Центральній Азії» // http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Rus.nsf/
ECADocbyUnid/C8828D7A40069EAC85256C14007E9F95?Opendocument.
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Розрахунок здійснено на підставі даних за трьома дозвільними органами: Держпожежнаглядом, СЕС і Держнаглядом за охороною праці.
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3.2. Регуляторна реформа дала змогу підприємствам

Таблиця 3.

зекономити на оплаті праці співробітників, які займаються одержанням дозволів, 10 млн грн, або $2 млн

Розрахунок вартості робочого часу, витраченого підприємствами
України на одержання дозволів у 2006 р.

Незважаючи на те, що реформу дозвільної системи, як і раніше, не закінчено, оскільки багато законодавчих актів ще не узгоджено із Законом

Значення показника
Код

Орган, що видає дозвіл

A

Частка малих і середніх підприємств, які
одержували дозволи від зазначених органів
у 2006 р.4

B

Кількість діючих малих і середніх підприємств5

Департамент
пожежної
безпеки

СЕС

28 %

35 %

України „Про дозвільну систему”, вона вже дає позитивні результати. Еко-

Органи
охорони
праці

16 %

Джерело

номія на зменшенні часових витрат при одержанні дозволів тільки від трьох
основних регулюючих органів для суб’єктів МСБ становила у 2006 р. порівняно з 2004 р. приблизно 10 млн грн ($2 млн) (табл. 4).

Дослідження IFC

Таблиця 4.

Розрахунок економії вартості робочого часу, витраченого підприємствами на
одержання дозволів (зміни у 2006 р. стосовно 2004 р.)10

Держкомстат
України, ДПАУ

330 635

Значення показника
Код

C

Середня тривалість одержання всіх дозволів
на одному підприємстві, календарних днів6

23

15

27

Дослідження IFC

D

Частина часу, який витрачається підприємством на підготовку повного пакета документів7, % від «С»

45 %

51 %

52 %

Дослідження IFC

E

Середня кількість календарних днів у місяці

30

F

Середня кількість співробітників, яких відволікають на одержання дозволів на одному підприємстві

18

G

Середня заробітна плата, грн на місяць

H

Податок на прибуток підприємства, %

A
B

Експертна оцінка

C

1041

Держкомстат
України

D

25 %

Податкове законодавство9

E
F

Отже, витрати малого і середнього бізнесу на оплату праці співробітни-

G

ків, які відволікаються на підприємствах для одержання дозволів, виражені

H

в одиницях чистого прибутку, становлять:

Орган, що видає дозвіл
Частка малих і середніх підприємств, які одержували дозволи
від зазначених органів у 2006 р.

Департамент пожежної безпеки

СЕС

Органи охорони праці

Джерело

–1 п. п.11

+13 п. п.

+4 п. п.

Дослідження IFC

Кількість діючих малих і середніх
підприємств 2006 р.12
Середній термін одержання всіх
дозволів на одному підприємстві, календарних днів
Частина часу, який витрачається
підприємством на підготовку
повного пакета необхідних документів, % від «В»
Середня кількість календарних
днів у місяці
Середня кількість співробітників,
які відволікаються на одержання
дозволів на одному підприємстві
Середньомісячна заробітна
плата (нарахована)
Податок на прибуток підприємств, %

∑ (A × B × (C × D) × F × (G/E) × (1 – H)) = 25 + 23 + 19 = 67 млн грн ($13 млн).
Загальна вартість складових

Держкомстат
України, ДПАУ

330 635
–4

–10

–15

Дослідження IFC

45 %

51 %

52 %

Дослідження IFC

30
Експертна оцінка

1

Держкомстат
України
Податкове законодавство

1041 грн ($206)
25 %
–18 %
або –6 млн грн
(–$1,2 млн)

Загальна вартість

–3 %
або –0,8
млн грн
(–$0,2 млн)

–15 %
або –3 млн
грн
(–$0,7 млн)

–13 % або –10 млн грн (–$2 млн)

Загальна вартість зекономленого робочого часу розраховується за такою
формулою:
C2006 = ∑(A2006 × B × (C2006 × D) × F × (G/E) × (1 – H))
4

Розрахунок на підставі даних за січень-серпень 2006 р.

Дані станом на 15.12.05 (не включають підприємств сільського і лісового господарства — не
опитувались).

5

C2004 = ∑(A2004 × B × (C2004 × D) × F × (G/E) × (1 – H))
C2006 – C2004 = –10 млн грн (–$2 млн)

Час на одержання дозволів включає час на підготовку всього пакета необхідних документів
і час на розгляд цих документів в уповноваженому органі та видачу дозволу.

6

7

Припущення на підставі даних дослідження IFC 2004 р.

Припущення: значення може бути меншим (якщо робочий час співробітника використовувався не лише на одержання дозволів), або більшим (якщо у процес одержання дозволів було
залучено більше одного співробітника).
8

9
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Ст. 10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 334/94-ВР від 28.12.94.

Для вимірювання чистого ефекту регуляторних змін решту перемінних зафіксовано на рівні
2006 р.

10

11

Процентний пункт.

Дані станом на 15.12.05 (не включають підприємств сільського і лісового господарства — не
опитувались).
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Додаток 4
Вартість підготовки проектної
документації для відкриття торгової точки
(до моменту введення її в експлуатацію)*
Дозвільний документ

Місце одержання

Офіційна
вартість, грн**

1

Державна податкова адміністрація України

2

Державний департамент пожежної безпеки

490

3

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

4

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення

5

Державний департамент ветеринарної медицини

6

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

7

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю

8

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Попередній відбір земельної ділянки
Викопіювання з генплану міста

Сєверодонецьк

Додаток 5
Перелік державних відомств,
які мають право здійснювати контроль
за різними аспектами господарської
діяльності підприємств

Висновок СЕС на відведення землі

Сєверодонецьк

148

Дозвіл міської ради на проведення проектно-розвідувальних робіт

Сєверодонецьк

немає даних

Розробка земельного проекту

Сєверодонецьк

1500

Узгодження проекту в обласному управлінні ДАІ

Луганськ

84

Узгодження проекту в міському управлінні ДАІ

Сєверодонецьк

76

9

Державна екологічна інспекція

Висновок міського управління земельних ресурсів

Сєверодонецьк

40

10

Державна митна служба України

37

11

Державна служба експортного контролю України

12

Державний комітет статистики України

13

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

14

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

15

Державна інспекція з контролю за цінами

Дозвіл комунального підприємства „Зелене господарство”

Сєверодонецьк

Одержання технічної документації для проектно-розвідувальних робіт
Водоканал

Сєверодонецьк

557

Регіональні енергетичні системи

Луганськ

250

Пожежний нагляд

Сєверодонецьк

64

16

Державний департамент інтелектуальної власності

Територіальне управління державної інспекції з електрозбереження

Луганськ

186

17

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні

Управління культури і туризму облдержадміністрації

Луганськ

0

18

Пенсійний фонд України

19

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

20

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

21

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

199

22

Державна служба зайнятості України

0

23

Державна архітектурно-будівельна інспекція

24

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів

25

Генеральна державна сільськогосподарська інспекція

Узгодження земельного проекту
Дозвіл СЕС (вартість залежить від кількості сторінок у пакеті
документації)

Сєверодонецьк

Дозвіл органів пожежного нагляду

Сєверодонецьк

Екологічна експертиза

Луганськ

Висновок обласного управління земельних ресурсів

Луганськ

Розробка будівельного проекту

250

115
4500

Узгодження будівельного проекту

26

Головна державна племінна інспекція

27

Антимонопольний комітет України

Дозвіл СЕС

Сєверодонецьк

298

28

Державна виконавча служба

Дозвіл органів пожежного нагляду

Сєверодонецьк

111

29

Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки
Органи прокуратури

Дозвіл органів охорони праці

Луганськ

200

30

Територіальне управління державної інспекції з електрозбереження

Луганськ

198

31

Органи внутрішніх справ

32

Служба безпеки України

Разом, грн

9303

* На прикладі відкриття двох кіосків 3 х 5 м загальною площею 30 м2, м. Сєверодонецьк Луганської обл. Дані надані обласним бізнес-клубом „Європейський вибір”. Тут враховано лише
офіційні процедури та платежі, хоча підприємці повідомили, що у низці випадків здійснювалися
неофіційні платежі, як правило, за прискорення процесу видачі дозволів. Крім того, не бралися
до уваги накладні витрати, наприклад на транспорт під час поїздок до обласного центру.

Незалежно від зазначених органів здійснювати перевірки також мають право такі державні органи (їх структурні
підрозділи):
• податкова міліція;
• Державна служба боротьби з економічною злочинністю;
• органи з боротьби з організованою злочинністю.

** Ціни й тарифи станом на березень 2007 р.
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Додаток 6
Вартість робочого часу, витраченого
підприємствами на перевірки у 2006 р.
Вартість робочого часу, витраченого малими і середніми підприємства-

Додаток 7
Складові етапів процедури державного
контролю на основі системи
управління ризиками

ми країни під час перевірок у 2006 р., становить 189 млн грн, або понад
$37 млн.
Ця вартість складається з багатьох компонентів, серед яких: вартість робочої сили, котра відволікається під час перевірок; вартість повернення
помилково стягнених штрафів; суми неофіційних платежів/вартість подарунків або „безоплатно” переданих товарів і послуг тощо.

 
* /2
04/ "&)+0.03
00"&.

Зважаючи на те, що розрахунок повної вартості перевірок для бізнесу ускладнено через невизначеність, пов’язану з оцінкою всіх компонентів, тут
наводиться оцінка лише одного з них — вартості праці співробітників підприємств, які відволікаються під час проведення перевірок (табл. 5).

Таблиця 5.
Розрахунок вартості
робочого часу,
який підприємства
України витратили при
проведенні перевірок
у 2006 р.

Код
A
B
C
D
E
F
G

Вихідні дані
Частка малих і середніх
підприємств у 2006 р.
Кількість діючих малих і середніх
підприємств13
Середня кількість співробітників,
які відволікаються на перевірку
на одному підприємстві
Середня тривалість перевірок на
одному підприємстві, робочих днів
Середня кількість робочих днів
у місяці
Середня заробітна плата у 2006 р.,
грн на місяць

Значення
показника
95 %
330 635

Податок на прибуток підприємств, %

1,814
9

15

Джерело
Дослідження IFC
Держкомстат
України, ДПАУ
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Дослідження IFC
Дослідження IFC

"+) 0"$ 02(
)+ -&"0 &)0152.

2116
1 041
25 %

Держкомстат
України
Податкове
законодавство17

Отже, витрати сектора МСБ на оплату праці співробітників, які відволікаються на підприємствах під час проведення перевірок, виражені в одиницях
чистого прибутку, становлять:
(A × B × C × D) × (F ÷ E) × (1 – G) = (0,95 × 330 635 × 1,8 × 9) × (1041 ÷ 21) × (1
– 25 %) = 189 млн грн (более $37 млн).

Дані станом на 15.12.05 (не включають підприємств сільського і лісового господарства — не
опитувались).

13

14

Припущення на підставі даних дослідження IFC 2004 р.

15

Дані за 7 місяців 2006 р.

16

З розрахунку 40-годинного робочого тижня.

Див. п. 10.1 ст. 10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від
28.12.94.

17

92

93

Додаток 8
Деякі обов’язкові внутрішні документи
з пожежної безпеки суб’єктів
господарської діяльності

№
п/п

Внутрішній документ, який потрібно розробити і прийняти

1.

Наказ (інструкція) про встановлення відповідного протипожежного режиму і
визначення порядку використання побутових електроприладів

2.

Загальнооб’єктна інструкція про заходи пожежної безпеки

3.

Інструкція для всіх вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних
приміщень (дільниць, цехів, складів, майстерень, лабораторій та ін.)

4.

План-схема евакуації людей на випадок пожежі (в окремих випадках окремі
плани (схеми) на евакуацію у денний і нічний час (для будівель і споруд
(крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше, у разі одночасного
перебування на поверсі понад 25 осіб)

5.

Інструкція для працівників охорони, яка має передбачати:
• обов’язки працівників охорони контролювати додержання
протипожежного режиму, оглядати територію і приміщення;
• послідовність дій працівників охорони у випадках: 1) виявлення пожежі;
2) спрацьовування системи автоматичного пожежогасіння;
• перелік посадових осіб адміністрації, яких слід викликати у нічний час
у разі виникнення пожежі

п. 3.3
п. 3.4 і додаток 1 до
п. 3.4

п. 3.5

п. 3.11

6.

Наказ про затвердження персонального складу пожежно-технічної комісії
(ПТК) на певному об’єкті і порядку її роботи (на підприємствах із кількістю
працівників 50 та більше осіб)

7.

Положення про ПТК підприємства (на підприємствах із кількістю працівників 50
та більше осіб)

8.

Технологічні регламенти або інструкції очищення будівлі, приміщення або
споруди від горючого сміття, відходів виробництва

п. 4.2.1

9.

План-графік регламентних робіт із технічного обслуговування (далі ТО) і
планово-попереджувального ремонту (далі ППР) на кожний вид установок

п. 6.1.4

10.

Журнал обліку проведення регламентних робіт із ТО та ППР

11.

Журнал обліку санкціонованих і помилкових спрацьовувань установок
пожежної сигналізації (далі УПС) та автоматичних установок пожежогасіння
(далі АУП)

12.

Журнал обліку виходу з ладу автоматичних засобів і час усунення неполадок

13.

Журнал обліку контрольних перевірок і періодичних випробувань УПС та АУП

14.

Інструкції з експлуатації УПС та АУП

15.

Наказ (або розпорядження) про призначення: 1) особи, відповідальної за
експлуатацію УПС та АУП; 2) оперативного (чергового) персоналу для
контролю за працездатним станом УПС та АУП

п. 6.1.11

16.

Інструкція про порядок включення у роботу щита (пульта) ручного управління
приладами системи протидимного захисту

п. 6.2.2.3

18
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Положення Правил пожежної безпеки в
Україні18, що передбачають обов’язковість
розробки і прийняття
внутрішнього
документа

Додаток 9
Типові вимоги пожежної безпеки,
які не мають суттєвого значення
для суспільної безпеки, за порушення
яких суб’єкти господарської діяльності
несуть відповідальність
Вид типового порушення вимог пожежної безпеки

Положення нормативно-правових
актів у сфері пожежної безпеки,
які порушуються

На об’єкті не застосовуються засоби
наочної агітації із забезпечення
пожежної безпеки

Порушення вимог розділу 4 ДГСТ
12.1.004 «Пожежна безпека.
Загальні вимоги»

На об’єкті допускається експлуатація
вогнегасників без призначення
відповідальної особи

Порушення вимог п. 2.5 Правил
експлуатації вогнегасників

Наявним вогнегасникам не
присвоєно облікові (інвентарні)
номери

Порушення вимог п. 3.4 Правил
експлуатації вогнегасників

Не оформлено журнал обліку
вогнегасників на об’єкті

Порушення вимог п. 3.5 Правил
експлуатації вогнегасників

Наявні переносні вогнегасники
встановлено на підлозі

Порушення вимог пп. 3.6–3.9
Правил експлуатації вогнегасників

Санкції, що застосовуються за порушення вимог
пожежної безпеки

Накладення штрафу, передбаченого ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
• на фізичних осіб —
від 8,5 до 119 грн;
• на посадових осіб —
від 34 до 170 грн

п. 3.15

п. 6.1.10

Затверджені наказом МНС № 126 від 19.10.04.

95

Додаток 10
Методологія та інформація
про дослідження

Детальна інформація про вибірку
Вибірка для проведення дослідження була сформована на підставі даних
Державного комітету статистики України станом на 15 грудня 2005 р. При
цьому вона формувалася таким чином, щоб одержані результати були
репрезентативними для малих і середніх підприємств в Україні.

Загальна інформація про дослідження
Мета — оцінка стану підприємницького середовища в Україні у 2006 р.
і розробка рекомендацій щодо його поліпшення.
Об’єкт — думка представників малого і середнього бізнесу в усіх регіонах
України про стан підприємницького середовища в Україні у 2006 р.
Метод — опитування представників малих і середніх підприємств за їхнім
місцезнаходженням методом комп’ютерних телефонних (CATI) інтерв’ю,
проведення тематичних фокус-груп, глибинних інтерв’ю, індивідуальних
стандартизованих інтерв’ю «обличчям до обличчя» (face-to-face).

Загальна інформація про вибірку
Багатоетапна, випадкова на етапі відбору респондентів.
Вибіркова сукупність становила 2576 керівників малих і середніх підприємств в Україні, які працювали у всіх областях країни та АР Крим
і представляли всі основні галузі економіки країни (крім сільського, рибного і лісового господарства).
Похибка вибірки не перевищує 2 %.

При формуванні вибірки до уваги бралися лише активні (діючі) підприємства. До вибірки не ввійшли підприємства, які перебувають у державній
власності, та ті, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного і/або місцевих бюджетів.
Крім того, критерії формування вибірки враховували:
1) розмір підприємства (виходячи з чисельності зайнятого персоналу);
2) сферу господарської діяльності підприємства (галузь економіки);
3) географічне місцезнаходження підприємства.

Характеристика вибірки за розміром підприємства
При формуванні вибірки враховувалася та застосовувалася така структура малих і середніх підприємств в Україні:
• мікропідприємства — з чисельністю працівників до 10 осіб включно;
• малі підприємства — від 11 до 50 осіб;
• середні підприємства — від 51 до 250 осіб;
• великі підприємства — від 251 до 1000 осіб.
Найбільші з великих підприємств (понад 1000 працівників) були виключені
з вибірки, оскільки використання інформації, одержаної при їх опитуванні,

Детальна інформація про дослідження
Первинний збір даних проводився у період з 14 липня по 18 серпня 2006 р.
на замовлення IFC компанією Gfk Ukraine — незалежною маркетинговою
компанією, яка має багаторічний досвід проведення таких досліджень
в Україні та за її межами.

ускладнило б її порівняння з інформацією, одержаною від інших підприємств. На момент формування вибірки частка великих підприємств
становила менше 1 % всієї досліджуваної сукупності.
Графічно структура вибірки у розрізі розміру підприємств представлена
на рис. 7.

  

Під час інтерв’ю з представниками МСБ була використана анкета,
що містить 36 комплексних запитань про регуляторні бар’єри, з якими

    
 


підприємці стикаються у ході своєї діяльності в Україні. Результати опитування були додатково пророблені при проведенні фокус-груп, глибинних
інтерв’ю з представниками малих і середніх підприємств в Україні, а також „круглих столів”, присвячених проблематиці цього дослідження, на











 

зустрічах з експертами, представниками різних заінтересованих органів

  

державної влади.



  

 !!   
    !

Попередні результати дослідження були представлені засобам масової
інформації, бізнесу та органам державної влади, які безпосередньо здійснюють регулювання підприємницької діяльності в Україні. Їхні коментарі
були враховані у цьому звіті.
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Характеристика вибірки у розрізі господарської діяльності підприємств

Структура вибірки у розрізі галузей економіки представлена на рис. 8.

  

Відібрані для опитування підприємства презентували усі значущі для приватного сектора галузі економіки України, за винятком сільського, рибного

    
  
  

і лісового господарства. Структура вибірки у розрізі галузей економіки
представлена в табл. 6.

Таблиця 6.
Структура вибірки
у розрізі галузей
економіки

Галузь економіки

Вид діяльності підприємства

Промисловість

Підприємства металургії, машинобудування, обробної,
харчової, паливної, хімічної, нафтохімічної, целюлознопаперової, легкої, деревообробної промисловості, а також
промисловості будівельних матеріалів

Будівництво

Будівельні компанії

# 

#$

!#

"!

Торгівля

Підприємства гуртової та роздрібної торгівлі

Громадське
харчування

Ресторани, бари, кафе та їдальні

 !!   
    !



Транспорт

Вантажні перевезення, пасажирський громадський транспорт

Послуги

Комерційні банки і страхові компанії, пенсійні фонди,
агентства нерухомості, видавництва, телекомунікаційні
компанії та інші підприємства сфери послуг

Кількісна структура вибірки у розрізі географічного місцезнаходження підприємства представлена у табл. 8.

до тієї чи іншої галузі економіки визначалась видом діяльності, яка є основною для підприємства-респондента.

Таблиця 7.

Галузь економіки
Промисловість

"

Характеристика вибірки за географічним місцезнаходженням

представлено в табл. 7. При цьому належність підприємства-респондента
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"#

підприємства

Кількісний склад вибірки у розрізі розміру підприємства та галузі економіки

Кількісний
склад вибірки у
розрізі розміру
підприємства та
галузі економіки

  
 
 
  

 

Розмір підприємства
мікро-

мале

среднє

велике

119

139

112

59

Всього
429

Регіон

Таблиця 8.
Кількість
підприємств-респондентів

АР Крим

101

Вінницька

121

Волинська

101

Дніпропетровська

101

Донецька

101

Житомирська

103

Закарпатська

97

Запорізька

103

Івано-Франківська

102

Київська

102

Кіровоградська

98

Луганська

108

Львівська

101

Миколаївська

102

Одеська

110

Полтавська

110

Рівненська

101

Будівництво

151

178

101

13

443

Торгівля

281

122

53

5

461

Громадське харчування

204

161

36

4

405

Сумська

107

Транспорт

159

141

109

17

426

Тернопільська

99

Послуги

227

145

35

5

412

Харківська

104

Херсонська

104

Всього:

1141

886

446

103

2576

Хмельницька

99

Черкаська

99

Чернівецька

100

Чернігівська

102

Разом:

2576

Структура вибірки
у розрізі географічного
місцезнаходження
підприємства
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Додаток 11
Вихідні статистичні дані19

Характеристика респондентів
Респондентами у проведеному дослідженні виступали перші особи
підприємств, які володіють максимальним обсягом інформації про підприємницьке середовище, в якому працює підприємство. Насамперед
це були керівники; їх можна віднести хоча б до однієї з нижчезазначених
категорій співробітників, які:

Статистичні дані у розрізі сфер діяльності


• займалися процедурами одержання дозволів/узгоджень, ліцензій,
сертифікатів для підприємства, яке вони представляли;
• володіли повною інформацією щодо перевірок підприємств контро-

 

 

люючими органами;
  

• управляли підлеглими, які виконували зазначені вище процедури або
які володіли повною інформацією про зазначені вище перевірки.



     
     
     




 

Структура респондентів відповідно до обійманої ними посади на підприємстві представлена на рис. 9.
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Аналіз даних, одержаних у результаті дослідження
 

Оскільки для здійснюваного дослідження первинний збір інформації
проводився у період з 14 липня по 18 серпня 2006 р., то отримана внаслі-



"

 

док опитування інформація була у подальшому екстрапольована на
весь 2006 р.

!

  

Також при аналізі даних, одержаних у результаті дослідження, застосо-

!
# $

вувався метод зваження: приведення статистичних показників до норми
для забезпечення репрезентативності деяких галузей і видів підприємств
відносно їх питомої ваги у генеральній сукупності. Необхідність цього методу обумовлена наявністю у вибірці достатньої кількості респондентів на
рівні кожного міста, галузі та розміру підприємства, частка яких у вибірці,
що використовується, не завжди відповідала пропорціям досліджуваної
сукупності.

19
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Дані за 7 місяців 2006 р.
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Статистичні дані за розмірами підприємств20
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Мікропідприємства — до 10 співробітників, малі — від 11 до 50 співробітників, середні — від 51
до 250 співробітників, великі — понад 250 співробітників.
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© Міжнародна фінансова корпорація, 2007
Усі права захищені.
Відтворення, копіювання і розповсюдження звіту «Бізнес-середовище в Україні» та/або його частини у будь-якій формі дозволяються з обов’язковим посиланням на нього.
Думки, викладені у цьому звіті, не обов’язково відображають думки Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Європейської
комісії (EC) і/або Групи Світового банку (WBG).
Інформація, що міститься у звіті, призначена для загального користування, і жодна відповідальність не може бути покладена
на Міжнародну фінансову корпорацію, Європейську комісію і/або Групу Світового банку за будь-які збитки, витрати, шкоду
та/або інші можливі наслідки, які виникають через оприлюднення і/або використання інформації, яка міститься у цьому звіті.
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Уся інформація та матеріали, використані для підготовки цього звіту, є власністю й архівом IFC.

