
ВИКОНАННЯ 
СИСТЕМНИХ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ 
(липень 2015 — вересень 2019)



ПЕРЕЛІК АБРЕВІАТУР ТА СКОРОЧЕНЬ

OДНА РЕКОМЕНДАЦІЯ МОЖЕ АДРЕСУВАТИСЯ ДЕКІЛЬКОМ 
ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ ОДНОЧАСНО

РБО Рада бізнес-омбудсмена

КМУ Кабінет Міністрів України

ВРУ Верховна Рада України

МЕРТ Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України

Мінрегіон
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва, та житлово-комунального 
господарства України

Мінагро Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

Мінекології Міністерство екології та природних 
ресурсів України

Мін’юст Міністерство юстиції України

Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України

МінФін Міністерство фінансів України

Мінінфра- 
структури Міністерство інфраструктури України

Міненергетики Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

Держекспорткон-
троль

Державна служба експортного 
контролю України

ДФС Державна фіскальна служба України

ДРС Державна регуляторна служба України

ГПУ Генеральна прокуратура України

НПУ Національна поліція України

НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

ГСУ НПУ Головне слідче управління Національної 
поліції України

СБУ Служба безпеки України

АМКУ Антимонопольний комітет України

АПУ Адміністрація Президента України

ДАБІ Державна архітектурно-будівельна 
інспекція України

Фонд держмайна Фонд державного майна України

НАЗК Національне агентство з питань 
запобігання корупції

ДСА Державна судова адміністрація України

КМДА Київська міська державна адміністрація

Держгеокадастр Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру

ОДА Обласна державна адміністрація

ОМС Органи місцевого самоврядування

МОВВ Місцеві органи виконавчої влади

АМУ Асоціація міст України

ДСЗ Державна служба зайнятості України

ДМС Державна міграційна служба України



Рекомендації, надані державним органам, 
та частка їх виконання

47% *

53%

Рекомендацій виконано

Всього надано
 рекомендацій

 з початку діяльності

Рекомендації, 
що підлягають 
моніторингу

321

* СТАТИСТИКА НЕ ВРАХОВУЄ РЕКОМЕНДАЦІЇ, НАДАНІ В 2019 РОЦІ

Рекомендацій
виконано

Рекомендації, 
що підлягають 
моніторингу

2015
(71) (100)

2016
61%

(44)
2017

39%

61%
(34)

2018

18%

82%
(72)

2019

4%

96%

39%

50%

50%



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 8

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНІ З ВОЄННИМИ 
ДІЯМИ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА АНЕКСІЄЮ АР КРИМ»

Липень 2015 

� Виконати в повному обсязі фінансові 
зобов’язання перед підприємствами, 
працівники яких були мобілізовані 
на військову службу на «особливий 
період» АТО

� Вдосконалити систему надання 
дозволів на перевезення товарів 
(вантажів) у зону АТО за принципом 
«єдиного вікна»

� Повернути вагони українських 
власників із території 
анексованої АР Крим

100%

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

5

2

1 1 1 1

КМУ ПАТ «Укрзалізниця» МінФін Мінсоцполітики СБУМінінфра-
структури



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 11

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ 
«ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»Липень 2015 

27%

73%

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

� Запровадити фіксований 
розмір плати за приєднання

� Забезпечити розробку 
проектної документації 
електропередавальною 
організацією

� Спростити погодження 
проектної документації шляхом 
встановлення фіксованих 
термінів

� Удосконалити процедуру 
відведення земельних ділянок

� Забезпечити підключення 
електроустановки замовника 
до електричних мереж 
на підставі договору 
(без необхідності подання 
окремої заяви)

� Підготувати нові 
та упорядкувати існуючі 
плани забудови території

НКРЕКП Міненергетики Мінрегіон

1 1

1

8



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 24

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»

Жовтень 2015 

� Вдосконалити процедуру 
реєстрації експортних контрактів

� Опублікувати Єдиний офіційний перелік 
товарів, які підлягають експортному 
контролю, на офіційному веб-сайті 
Державної служби експортного контролю 
України

� Скасувати Постанову Кабінету Міністрів
України № 724 від 16 вересня 2015 року,
якою державним митницям надані 
повноваження застосовувати орієнтовні 
показники для визначення митної вартості 
імпортованих товарів на власний вибір

� Скасувати застосування спеціальних санкцій 
за порушення Закону України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» 
та пов’язаних законів України

	 Розробити зміни до Закону України 
"Про зовнішньоекономічну 
діяльність" з метою його значної 
лібералізації

	 Розробити та прийняти комплексне 
Керівництво зі стратегічних товарів
та послуг

	 Прийняти зміни до Митного 
кодексу України та впровадити
систему пост-аудит контролю

37%

63%

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

МЕРТ

14

3

ДФС

5

Держекспорт-
контроль

3

1

КМУ

2

1

Мінекології

1



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 28

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ПРОБЛЕМИ 
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
В УКРАЇНІ»

Жовтень 2015 

� Запровадити єдиний 
електронний кабінет 
платника податків

� Запровадити механізм 
повернення з ПДВ 
рахунків платників податків 
сум переплат

� Звузити повноваження 
податкових органів 
перевіряти фактичне 
місцезнаходження 
платників податків

	 Запровадити ефективну 
систему автоматичної 
реєстрації податкових 
накладних

	 Забезпечити наявність 
справедливого 
та своєчасного механізму 
адміністративного 
оскарження

	 Запровадити ефективну 
систему притягнення 
посадових осіб податкових 
органів до дисциплінарної 
(персональної) відповідальності

43%

57%

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

ДФС МінФін

12

11 7

5



Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 32

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ПРИРОДНІ МОНОПОЛІСТИ 
vs. КОНКУРЕНТНИЙ БІЗНЕС: 
шляхи поліпшення співпраці»

Січень 2016

� Вдосконалити доступ до інженерних мереж 
(реалізовано частково 
для електропостачання та газопостачання)

� Забезпечити прозорість 
і передбачуваність тарифоутворення

� Забезпечити доступ споживачів 
до ключової інформації з енергетики 
та комунальних послуг

� Запровадити показники контролю 
якості у сферах комунальних послуг

� Встановити вимоги з розкриття інформації 
на веб-сторінках провайдерів послуг 
щодо головних показників їх діяльності

� Покращити роботу зі скаргами 
споживачів послуг

� Розробити концепцію переходу від методу
тарифоутворення «витрати плюс» 
на методологію регуляторної бази активів 
в сфері постачання електроенергії та газу

� Забезпечити всі необхідні заходи 
для реалізації тарифоутворення 
на основі стимулювання в галузі 
опалення, водопостачання 
та водовідведення, а також поводження 
з відходамиНКРЕКП Мінрегіон АМКУ ОДА МОВВ Міненергетики Фонд 

держмайна

11

15

7

4

2

3
2 2 1 1

47%

53%



Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 15

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ЗЛОВЖИВАННЯ 
ПОВНОВАЖЕННЯМИ З БОКУ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ У ЇХ СТОСУНКАХ З БІЗНЕСОМ»

Січень 2016

� Встановити максимальні строки 
проведення досудового 
розслідування кримінальних 
проваджень до повідомлення 
особі про підозру

� Запобігти різним типам зловживань, 
які вчиняються на стадії досудового 
розслідування

� Покращити механізми контролю над 
особистою відповідальністю 
співробітників правоохоронних 
органів

� Заборонити кримінальне 
переслідування особи за ухилення 
від сплати податків до остаточного 
узгодження податкових зобов'язань

� Розробити методичні рекомендації 
щодо того, як скаржникам 
оформляти заяви чи повідомлення 
про вчинене кримінальне 
правопорушення

� Встановити максимальні строки 
проведення експертизи

47%

53%

ВРУ ДФС ГПУ

6

7 1 1



Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 26

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ЗМЕНШЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ 
РИЗИКІВ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ЗАЛУЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ В БУДВІНИЦТВІ»

Липень 2016 

� Спростити процедуру 
отримання дозволів 
на будівництво

� Гармонізувати умови 
розміщення будівельних 
матеріалів на ринку 
відповідно до норм 
та стандартів ЄС

� Надати доступ до інформації 
з питань містобудування, 
архітектури та планування 
територій

� Поліпшити процедуру 
або скасувати діючу 
процедуру обов'язкового 
пайового внеску на розвиток 
інфраструктури територій

� Покращити процедури 
державних закупівель 
у сфері будівництва

38%

62%

Мінрегіон ДАБІ МЕРТ Мін’юст МінФін

7 10

7

4

1 1 1

1



Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 27

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ 
У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ 
ЗА КОНКУРЕНЦІЄЮ»  

Листопад 2016

� Прийняти Загальнодержавну 
програму розвитку конкуренції 

� Оприлюднити основний зміст 
індивідуальних рекомендацій, 
виданих АМКУ

� Прийняти законодавство 
у сфері державної допомоги

� Встановити граничні строки 
розгляду справ про 
зловживання монопольним 
становищем

� Забезпечити розділення 
повноважень АМКУ щодо 
проведення розслідувань 
та прийняття рішень

� Забезпечити прийняття 
Методики розрахунку розмірів 
штрафів у формі відповідного 
законодавчого акта

33%

67%

АМКУ ВРУ КМУ Фонд держмайна

8 1

9

1
1

14

2



Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

� Завершити формування 
нормативної бази
для децентралізації владних 
повноважень у всіх галузях 
і сферах надання 
адміністративних і соціальних 
послуг

� Створити конституційну основу 
для встановлення державного 
нагляду щодо рішень ОМС

Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 22

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «ВИКЛИКИ ДЛЯ УРЯДУ 
ТА БІЗНЕСУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З МІСЦЕВИМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАДИ»

Лютий 2017

� Усунути законодавчі прогалини 
та сприяти добровільному 
об'єднанню територіальних 
громад

� Покращити процедури оренди 
земельних ділянок

� Вдосконалити якість та рівень 
системи надання 
адміністративних послуг

Мінрегіон Мін’юст Мінекології Мінагро ДРС ВРУ МінФін КМУ МОВВ КМДА АМУ

7

3

1 1

МЕРТ

1

ОДА

1 1

1

3

2

1

3

1

3

2

2

1

25

41%

59%

1



Мін’юст НАЗК КМУ ГСУ НПУ ГПУ Мінрегіон ДСА Держгеокадастр

Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 22

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «БОРОТЬБА З РЕЙДЕРСТВОМ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»Липень 2017

� Забезпечити повну синхронізацію 
між даними Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
та Державним земельним кадастром

� Оприлюднювати результати камеральних 
перевірок державних реєстраторів

� Усунути юрисдикційні конфлікти 
в судових спорах у сфері 
державної реєстрації

� Запровадити систему оповіщення 
учасників юридичної особи про 
проведення реєстраційних дій стосовно 
такої юридичної особи

� Розробити Методичні рекомендації для 
правоохоронців по розслідуванню 
найбільш типових випадків рейдерства

� Забезпечити повну технічну взаємодію 
Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та Єдиного 
державного реєстру судових рішень

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

36%
64%

9

4 2

2

1 1 1 1 1
ВРУ АПУ

2 2 1



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 11

CИСТЕМНИЙ ЗВІТ «КОНТРОЛЬ 
ЗА КОНТРОЛЕРАМИ: СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ 
РЕФОРМИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ»

Січень 2018 

� Затвердити Методику розроблення 
критеріїв, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність 
проведення планових заходів 
державного нагляду (контролю)

� Запровадити ризик-орієнтовний підхід 
до здійснення контролю

� Продовжити роботу з розробки 
ІАС ДНК і забезпечити її введення 
в експлуатацію

� Розглянути можливість уніфікації 
документів, які видає ДРС 
при виявлення порушень органами 
контролю, органами ліцензування 
та дозвільних органів при проведення 
перевірок дотримання ними 
законодавства

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

18%
82%

ДРС

1

7

МЕРТ

1

6

КМУ

1

1



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 23

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ» 

Липень 2018 

� Удосконалити механізм повернення 
надмірно сплачених митних платежів

� Прийняти законодавство 
про уповноважених економічних 
операторів

� Запровадити можливість обміну 
між митними органами та декларантами 
електронними документами

� Створити публічний електронний 
реєстр рішень щодо класифікації товарів

� Реформувати інститут адміністративної 
відповідальності за порушення 
митних правил

� Забезпечити поступовий перехід 
до пост-аудиту як основної форми 
митного контролюРекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

17%

83%

Мінфін

17

3
ДФС

13

Мін’юст

2

МВС

1

СБУ

1

ВРУ

1



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 18

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН»

Лютий 2019 

� Затвердити критерії, за якими має оцінюватися 
ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначатися 
періодичність проведення планових заходів 
державного контролю за додержанням 
законодавства в сфері праці

� Внести зміни до Порядку №1107 від 26.10.2011 р. 
чітко зазначивши, що порушення 
законодавства про охорону праці тягне 
за собою відмову в продовженні строку 
дії саме того конкретного дозволу, 
вимоги якого були порушені в результаті 
нещасного випадку

� Надати територіальним органам письмове 
роз’яснення про дотримання законодавства
під час затвердження планів розвитку 
гірничих робіт

� Розробити та узгодити проект порядку 
взаємодії між Держпраці, Комісіями з питань 
праці при органах місцевого самоврядування
та Національною поліцією при проведенні 
заходів державного нагляду в сфері 
трудових відносин

� Переглянути навчальний процес з питань 
охорони праці, змінити Типове положення 
про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

17%

83%

Держпраці

13

1
НПУ

1

ДФС

1

ДМС

1

1

ДСЗ

2

Мінсоц-
політики

1



Загальна
 кількість наданих

 рекомендацій 54

СИСТЕМНИЙ ЗВІТ «АДМІНІСТРАТИВНЕ 
ОСКАРЖЕННЯ: ПОТОЧНИЙ СТАН 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ»

Липень 2019

Підготувати та подати до Верховної Ради України 
проєкт Закону України «Про адміністративну 
процедуру» (на заміну Законопроєкту 
№9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти
 у межах своєї компетенції його прийняттю, 
зокрема, у частині:

� Права на адміністративне оскарження 
не лише будь-яких рішень 
(адміністративних актів), але й дій 
та бездіяльності суб’єктів владних 
повноважень

� Встановлення правил делегування 
повноважень щодо вирішення 
адміністративних справ

� Визначення права органу оскарження 
поновити пропущений строк подання скарги 
за клопотанням скаржника за наявності 
поважних причин

� Обов’язкового застосування 
KPI «рівень підтвердження судами рішень, 
прийнятих у процедурі адміністративного 
оскарження»

Рекомендацій виконано

Рекомендації, 
що підлягають моніторингу

100%

КМУ

53

1

МЕРТ


