
СиСтемний перегляд 
регуляторного поля 

як елемент концепції 
ефективного 
регулювання



Будівельна галузь україни

україна німеччина польща Великобританія Франція

2015 2013

Населення, млн осіб* 42,8 82,1 38,0 64,1 66,0

Будівництво, всього, млрд євро 1,86 220,8 35,9 115,7 166

 Будівлі, млн євро 934 188 380 2 470 98 054 126 518

  житлові, млн євро 453 129 510 8 900 54 197 76 004

  нежитлові, млн євро 481 58 870 15 800 43 857 50 514

% Будівництва у ВВП 2,3% 7,8% 9,0% 5,6% 7,8%

витрати на будівництво за рік  
(Євро на 1 громадянина) 43,62 2 687,64 943,74 1 803,42 2 516,17 

Вартість дозвільних процедур (методика DoingBusiness)** 15,2% 1,1% 0,3% 1,1% 0,9%

Місце в рейтингу Doing Business 2017 за критерієм 
«Отримання дозволів на будівництво» 140 12 46 17 20

*За даними Світового Банку
**DoingBusiness-2017



 Відсутність прозорості в прогнозуванні витрат  
на приєднання до зовнішніх інженерних мереж

 Відсутність містобудівної документації (генплан, 
детальний план території)

 необхідність слідувати застарілим будівельним нормам  
і стандартам (включаючи вимоги по енергоефективності), 
відсутність механізму державно-приватного партнерства 
для інфраструктурних об’єктів, комплексної реконструкції 
старих кварталів житлової забудови, висока вартість пайової 
участі у розвитку інфраструктури

питання Бізнес-планування  
до початку здійснення проектів:

відсутність інтеграції Будівельних 
норм в систему міжнародних  
і Європейських стандартів

питання, пов’язані з відведенням  
та інфраструктурним заБезпеченням 
земельної ділянки під Будівництво

управлінням інвестиціями  
в Будівництво:

регуляторна проБлематика 
галузі



власна методика BRDO на підставі кращих світових практик 
(Великобританія, німеччина) як елемент Концепції ефективного регулювання

доручення першого віце-прем’єр-міністра 
україни степана кубіва про проведення 
системного перегляд регуляторних актів
Підпадають сфери: 

 сільського господарства та безпеки харчових  
 продуктів 

 будівництва 
 енергетики 
 транспорту та інфраструктури 
 інформаційних технологій та телекомунікацій

мінекономрозвитку і дрС затвердили нову 
методику інвентаризації регуляторних актів  
(1-й етап системного перегляду)

початок системного перегляду в мінрегіонбуд

при 5-ти міністерствах створено  
робочі групи

5 серпня 2016 року 28 серпня 2016 року 

Серпень-Вересень 2016

30 серпня 2016 року

системна оцінка регуляторного 
поля (ROlling Review)



аНаліз 
риНку1 діагНОСтика 

регулюВаННя2 затВерджеННя 
ПлаНу дій3 рОзрОБка 

ПрОектіВ актіВ4
Аналіз стану, 
регулювання та цілей 
регулювання ринку

Звіт про ефективність 
та шляхи покращення 
ефективності 
регулювання ринку – 
«Зелена книга»

Концепція 
ефективного 
регулювання ринку – 
«Біла книга»

пакет законодавчих 
змін із впровадження 
ефективного 
регулювання ринку

Міністерство надає 
цілі регулювання та 

можливі їх показники

Міністерство та Офіс 
проводять  

консультації

Міністерство та Офіс 
обирають комбінацію 

заходів

розробка пакету 
здійснюється на 

підставі концепції

оцінка здійснюЄться за участі експертів та аналітиків офісу, 
міністерство надаЄ інформацію, відповідаЄ на запити, 

проводить консультації щодо узгодження позицій

ROlling Review: етапи перегляду 
регулювання ринків 



ROlling Review Будівельної галузі: 
інвентаризація 

законів Постанов кМу інших актів разом за сектором з них - актів урСр

Будівництво 43 108 846 997 119

Законний 224

Захищений 1

незаконний, на видалення 90

Актуальний 160

Частково актуальний 56

неактуальний 49

Високий рівень ризиків корупції 27

Середній рівень ризиків корупції 33

низький рівень ризиків корупції 73

результативний 0

умовно результативний 151

нерезультативний 0

низький ступінь впливу 89

Середній ступінь впливу 30

Високий ступінь впливу 7

проінвентаризовано

оцінка законності 
(проаналізовано – 315 нпа)

оцінка актуальності 
(проаналізовано – 265 нпа)

оцінка корупціогенності 
(проаналізовано – 133 нпа)

оцінка результативності 
(проаналізовано – 151 нпа)

оцінка впливу на Бізнес 
(проаналізовано – 126 нпа)





дяКую ЗА уВАгу!
працюЄмо!!!


