
Державна антикорупційна 
програма на 2023-2025 роки

Підрозділ 2.2. Державне регулювання економіки



§ 2.2.2. Проблема. Вибіркове застосування обов’язкових правил для
бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками.



ПРОБЛЕМА 1:

РІШЕННЯ:

Незавершеність процесу переходу від карально-репресивної системи до
превентивної і ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю).

1) Забезпечити супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» (проект
№5837 від 05.08.2021)»;
2) ЗатвердитиМетодику оцінки ефективності державного нагляду (контролю);
3) Створити та ввести в експлуатацію Електронну систему управління ризиками.



ПРОБЛЕМА 2:

РІШЕННЯ:

Надмірні дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в
переважній більшості випадків зумовлюють нерівний доступ суб’єктів господарювання до
спільних обмежених ресурсів.

1) підготувати аналітичні звіти щодо стану фактичного впровадження та функціональних можливостей
нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до
обмеженого спільного ресурсу, та поточного стану впровадження електронних аукціонів та систем для
доступу до обмежених спільних ресурсів та способи обходу їх обмежень (продаж на ЕТС
“Прозорро.Продажі”);
2) забезпечити набрання чинності нормативно-правовими актами щодо впровадження електронних
аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі щодо всіх спільних
обмежених ресурсів;
3) відкрити доступ до актуальної інформації про спільні обмежені ресурси та забезпечити запровадження
на постійній основі та функціонування в повному обсязі електронних аукціонів та ІТ-систем для доступу до
обмеженого спільного ресурсу;
4) забезпечити можливість отримання екологічних послуг (у тому числі послуг з доступу до спільного
обмеженого природного ресурсу), подання електронної звітності у сфері використання природних
ресурсів за допомогою Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема».



ПРОБЛЕМА 3:

РІШЕННЯ:

Відсутність ефективних інструментів перевірки даних про контрагентів у
суб’єктів господарювання.

1) під час воєнного стану оприлюднювати і оновлювати у формі відкритих
даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, реєстри платників ПДВ і єдиного податку, реєстри
Мінагрополітики, Міндовкілля та Мінекономіки, оприлюднення яких у формі
відкритих даних передбачено Постановою КМУ №835 від 21.10.2015, з
урахуванням необхідних обмежень в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності, оборони та захисту прав фізичних осіб;
2) забезпечити після скасування/припинення воєнного стану відновлення
доступу до всіх наборів відкритих даних, їхнє оприлюднення в повному обсязі,
а також оновлення даних вищезгаданих реєстрів.



ПРОБЛЕМА 4:

РІШЕННЯ:

Неефективні та непрозорі процедури конкурсу з визначення приватного
партнера для здійснення державно-приватного партнерства.

1) внести зміни до законодавства про державно-приватне партнерство з метою
удосконалення процедур проведення конкурсів та доступу до інформації;
2) розробити та впровадити Електронну торгову систему для проведення
конкурсів з відбору приватного партнера для реалізації проектів державно-
приватного партнерства;
3) розробити та впровадити систему підготовки та управління проектами
державно-приватного партнерства.



ДЯКУЮЗАУВАГУ!


