
травень 2021 року

НОВИНИ

ВЕБІНАРИ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ ТУТ 

НОВИН
РОЗСИЛКА 

Шановні друзі, колеги та партнери!

Вже 6 років Рада бізнес-омбудсмена допомагає бізнесу 
вирішувати проблеми у взаємодії з державними органами. 
Ми запускаємо розсилку новин, щоб ознайомити 
потенційних заявників з можливостями РБО та розповісти 
поточним скаржникам про важливі питання, над якими 
працює установа. В ньюзлеттері ми будемо ділитися 
особливостями роботи РБО та основними тенденціями 
скарг бізнесу щодо зловживань держслужбовців.

Марчін Свєнчіцький

Наглядова Рада 
затвердила  
квартальний звіт  
РБО за I кв. 2021 року

Ярослав Грегірчак про 
критичну необхідність 
прийняти закон 
для впровадження 
антимонопольної 
реформи 

Бізнес-омбудсмен 
виступив на засіданні 
Колегії Державної 
податкової служби

Бізнес-омбудсмен та 
його заступник про 
проблеми бізнесу 
в адмініструванні 
податків на 
Податковому форумі

Тетяна Херувімова 
про важливість 
перевірки третіх 
осіб на International 
Compliance Day 2021

РБО продовжує 
практичні семінари 
з Національною 
Асоціацією Адвокатів 
України

Владислав Жабський 
про податкові 
перевірки в період 
карантину на Business 
Protection Forum ААУ

Марчін Свєнчіцький 
висловився 
щодо створення 
муніципальних бізнес-
омбудсменів

Тетяна Коротка про 
роль інституту бізнес-
омбудсмена в країнах 
Східної Європи і 
Центральної Азії під час 
заходу ОЕСР, ЄБРР та ЄС

Перший проєкт 
вебінарів з 
Українським союзом 
промисловців та 
підприємців: підсумки

https://www.youtube.com/channel/UC_LbcYM4ggVqi0LXA20Swow/featured
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2982449515311636
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2982449515311636
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2982449515311636
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2982449515311636
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/4838456386170738
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/4838456386170738
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/4838456386170738
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/4838456386170738
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/4838456386170738
https://www.facebook.com/iaroslav.gregirchak/posts/4838456386170738
https://m.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2985846104971977
https://m.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2985846104971977
https://m.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2985846104971977
https://m.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2985846104971977
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2980287685527819
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2980287685527819
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2980287685527819
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2980287685527819
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2980287685527819
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2980287685527819
https://business-format.com.ua/international-compliance-2021/?lang=en
https://business-format.com.ua/international-compliance-2021/?lang=en
https://business-format.com.ua/international-compliance-2021/?lang=en
https://business-format.com.ua/international-compliance-2021/?lang=en
https://business-format.com.ua/international-compliance-2021/?lang=en
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8Mesi5_LVfwnFqBoVmALLbeB4WuvtoS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8Mesi5_LVfwnFqBoVmALLbeB4WuvtoS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8Mesi5_LVfwnFqBoVmALLbeB4WuvtoS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8Mesi5_LVfwnFqBoVmALLbeB4WuvtoS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8Mesi5_LVfwnFqBoVmALLbeB4WuvtoS
https://www.facebook.com/ZhabskyiVladyslav/posts/4070662312988101
https://www.facebook.com/ZhabskyiVladyslav/posts/4070662312988101
https://www.facebook.com/ZhabskyiVladyslav/posts/4070662312988101
https://www.facebook.com/ZhabskyiVladyslav/posts/4070662312988101
https://www.facebook.com/ZhabskyiVladyslav/posts/4070662312988101
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2983524901870764
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2983524901870764
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2983524901870764
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2983524901870764
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2983524901870764
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2984089565147631
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2984089565147631
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2984089565147631
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2984089565147631
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2984089565147631
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine/posts/2984089565147631
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLG8Mesi5_LVfcRI8t9hAUw6UYwO-j_Ta5
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLG8Mesi5_LVfcRI8t9hAUw6UYwO-j_Ta5
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLG8Mesi5_LVfcRI8t9hAUw6UYwO-j_Ta5
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLG8Mesi5_LVfcRI8t9hAUw6UYwO-j_Ta5
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLG8Mesi5_LVfcRI8t9hAUw6UYwO-j_Ta5


ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ КЕЙСІВ

СТАТИСТИКА ЗА ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ

ЯК ПОДАТИ СКАРГУ 

Правоохоронці закрили 
кримінальне провадження 
стосовно «Еконії»

Слідкуйте за анонсами подій  
на сторінці РБО у Facebook!

Міжнародні експрес-
відправлення звільнені  
з-під арешту

З четвертої спроби: за 
сприяння РБО компанія 
отримала дозвіл на 
будівництво 

152 125

84

-18% -3%

-29% -5%

+42% +60%
СКАРГ  
ОТРИМАНО

СКАРГ ВЗЯТО  
ДО РОЗГЛЯДУ

СПРАВ

порівняно  
з квітнем 
2021 року

порівняно  
з квітнем  
2021 року

порівняно  
з квітнем  
2021 року

порівняно 
з травнем  
2020 року 

Більше кейсів тут

порівняно 
з травнем 
2020 року 

порівняно 
з травнем 
2020 року

ЗАВЕРШИЛА РОЗСЛІДУВАННЯ

81 МЛН. 
ГРН 

У квітні-травні  
2021 року

допомогла бізнесу 
повернути та заощадити

СИСТЕМНІ ПЕРЕМОГИ
Крім розгляду індивідуальних скарг підприємців, Рада бізнес-омбудсмена працює над вирішенням системних 
проблем бізнесу. З травня 2015 року РБО підготувала 17 системних звітів з відповідними рекомендаціями 
державним органам. Серед них у I кв. 2021 року були виконані наступні:

ВРУ прийняла закон, що 
зобов’язує місцеві органи 
влади переукладати 
договори оренди 
земельних ділянок з 
новими власниками 
об’єктів нерухомості за 
спрощеною та прозорою 
процедурою;

Кабмін затвердив 
Національну економічну 
стратегію на період до 
2030 року, що включає 
заходи, які не втратили 
актуальність у зв’язку з 
закінченням Стратегії 
розвитку МСП до 2020 
року;

ВРУ прийняла закон, 
яким скасовується 
обов’язкове ведення 
паперових трудових 
книжок; 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 
сільського господарства 
відкрило МСБ 
доступ до інформації 
про можливості 
фінансування, програми 
технічної допомоги та 
навчальні матеріали з 
фінансової грамотності 
на Порталі для 
підприємців.

https://boi.org.ua/complainttop/
https://boi.org.ua/case-studies/458-ekoniya-v-centri-uvagi-rbo/
https://boi.org.ua/case-studies/458-ekoniya-v-centri-uvagi-rbo/
https://boi.org.ua/case-studies/458-ekoniya-v-centri-uvagi-rbo/
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine
https://boi.org.ua/case-studies/456-mizhnarodni-ekspres-vidpravlennya-zvilneni-z-pid-areshtu/
https://boi.org.ua/case-studies/456-mizhnarodni-ekspres-vidpravlennya-zvilneni-z-pid-areshtu/
https://boi.org.ua/case-studies/456-mizhnarodni-ekspres-vidpravlennya-zvilneni-z-pid-areshtu/
https://boi.org.ua/case-studies/455-z-chetvertoyi-sprobi-za-spriyannya-rbo-kompaniya-otrimala-dozvil-na-budivnictvo/
https://boi.org.ua/case-studies/455-z-chetvertoyi-sprobi-za-spriyannya-rbo-kompaniya-otrimala-dozvil-na-budivnictvo/
https://boi.org.ua/case-studies/455-z-chetvertoyi-sprobi-za-spriyannya-rbo-kompaniya-otrimala-dozvil-na-budivnictvo/
https://boi.org.ua/case-studies/455-z-chetvertoyi-sprobi-za-spriyannya-rbo-kompaniya-otrimala-dozvil-na-budivnictvo/
https://boi.org.ua/case-studies/
https://boi.org.ua/recommendations/
https://boi.org.ua/recommendations/
https://boi.org.ua/publications/systemicreports/
https://www.facebook.com/BusinessOmbudsmanUkraine

