
Дерегуляція
  
Інструмент – Міжвідомча робоча 
група з питань прискореного 
перегляду інструментів 
державного регулювання 
господарської діяльності



Поточні проблеми

31,7% підприємств повністю або майже повністю припинили 
роботу з 24 лютого
 
 
скорочено 1,155 млн працівників
 

наявність більше 1000 інструментів державного 
регулювання

Основні перешкоди для відновлення бізнесу 
(за результатами опитування):

21,2% – перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних 
органів 
 

12,9% – зловживання представниками влади регуляторними 
нормами
 

7% – необґрунтовані відмови у видачі дозволів

75% бізнесу зазначили, що 
потрібне продовження 
дерегуляції діяльності бізнесу 
під час воєнного стану

Зокрема, найбільше дерегуляції 
потребують такі напрями: 
• надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 
(20,2% респондентів)

• перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 
автомобільним транспортом (17,4%)



Масштабна прискорена дерегуляція через роботу Міжвідомчої робочої групи 
з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання 
господарської діяльності

Склад Міжвідомчої робочої групи з питань прискореного 
перегляду інструментів державного регулювання 
господарської діяльності

• Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки – співголова 
Міжвідомчої робочої групи

• Віце-прем’єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації – 
співголова Міжвідомчої робочої групи

• Представник департаменту регуляторної політики та підприємництва 
Мінекономіки, секретар Міжвідомчої робочої групи

• Міністр захисту довкілля та природних ресурсів
• Перший заступник Міністра економіки
• Перший заступник Міністра цифрової трансформації
• Заступник Міністра юстиції
• Заступник Міністра фінансів
• Голова ДРС

13 січня 2023 року постановою Кабінету Міністрів України № 44 утворено Міжвідомчу робочу групу з 
питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності 
(далі – МРГ) та затверджено Положення про неї.

Завдання МРГ

1. сприяння координації дій центральних органів виконавчої влади, 
що забезпечують формування державної політики у відповідних 
сферах господарської діяльності, щодо застосування 
інструментів державного регулювання у відповідних сферах 
господарської діяльності (ліцензій, дозволів, результатів 
надання публічних (електронних публічних), зокрема 
адміністративних послуг, оптимізації процедури застосування 
інструментів державного регулювання господарської діяльності; 

2. удосконалення нормативно-правової бази щодо переведення в 
електронну форму ліцензій, документів дозвільного характеру, 
результатів надання публічних (електронних публічних), зокрема 
адміністративних послуг.



Проблеми, з якими працює МРГ

Проведення аналізу нормативного поля органів влади на предмет:

чи приведені НПА у 
відповідність до вимог 
євроінтеграційних та 
міжнародних зобов'язань

чи НПА та інструменти 
державного регулювання є 
актуальними

чи вирішують НПА наявні 
проблеми ринку

чи передбачене регулювання 
є обтяжливим, надмірним, 
дублюючим, необхідним

чи приведено регуляторне 
поле у відповідність до 
рамкових та спеціальних 
законів

чи створені інформаційно-
комунікаційні системи органів 
влади для надання публічних 
послуг/ чи потребують вони 
вдосконалення



Форма роботи МРГ

• Підготовка аналітичних матеріалів.
• Проведення Експертної Ради при МРГ 

(представники членів МРГ, 
представники експертних організацій) 
та розгляд попередніх рішень.

• Підготовка Секретаріатом МРГ 
матеріалів для засідання МРГ.

І етап. Підготовчий 
етап до засідання МРГ

Учасники: члени МРГ; представники  
ЦОВВ, сферу якого розглядають  
(керівник +1 представник); запрошені експерти. 
Формат проведення засідань –  
обговорення, арнументи\контраргументи.

ІІ етап. Проведення 
засідання МРГ

Ухвалення рішень МРГ:

1. 1.1. скасування інструменту
1.2. залишення інструменту без оптимізації
1.3. оптимізація інструменту (приведення НПА у 
відповідність до законів, заміна на інший інструмент, 
передати функції 3м особам, оцифрування) 

2. Рішення про підготовку проектів НПА щодо 
скасування інструментів для внесення на Уряд 
(строки, органи, що готують) 

Рішення щодо оцифрування інструментів 
та розробки відповідних проектів НПА 
ухвалюється шляхом затвердження 
Плану переведення в електронну форму 
публічних послуг

ІІІ етап: Розгляд питань щодо 
оцифрування інструментів 
державного регулювання 



Реалізація рішень МРГ

• Розробка та ухвалення проєктів НПА щодо 
скасування інструментів державного регулювання 

• Розробка та ухвалення проєктів НПА щодо 
оптимізації процедури отримання інструментів 
державного регулювання 

•  Розробка та затвердження Плану переведення в 
електронну форму публічних послуг 

• Супровід до моменту ухвалення вже розроблених 
дерегуляційних ініціатив 

• Створення цифрових інструментів



Що комунікуємо за результатами МРГ?

«Хіти» дерегуляції, 
ухвалені на 
засіданнях МРГ 

Дерегуляційні 
ініціативи, які 
можуть бути швидко 
впроваджені 
завдяки підтримці 
МРГ 

Дерегуляційні 
ініціативи, які можуть 
бути підготовлені 
протягом декількох 
місяців або кварталів 
завдяки підтримці 
МРГ 



Як буде реалізовано:
● 5 проєктів НПА розроблено за результатами МРГ та 

відправлено на погодження ЦОВВ

● усього буде змінено до 40 НПА

Результати МРГ. Приклад. Мінекономіки

cкасовуються

18  не потребують оптимізації

Наприклад, ліцензії на імпорт і експорт товарів.

Наприклад, дозвіл на виконання робіт підвищеної  
небезпеки - замінюється на декларацію.
Тобто не треба проходити процедуру отримання,  
а достатньо повідомити дозвільний орган. 

Робота з інструментами об’єднується у профільних 
органах щоб прискорити опрацювання, наприклад, 
повноваження щодо здійснення відомчої реєстрації 
великотоннажних транспортних засобів, передані від 
Держпраці до МВС.

Наприклад висновок на право проведення переговорів щодо 
експорту товарів подвійного використання у держав щодо яких є 
ембарго, держреєстрація договорів про спільну 
інвестдільяність з іноземним інвестором.

Інструменти втратили доцільність і економічну ефективність і 
майже не видавалися.

44

оптимізуються 38

оцифровуються50

S120 млн на рік 
очікуваний економічний ефект



Наприклад, оцінка впливу на довкілля (як розділ проєктної 
документації).

Наразі процедура її оформлення спричиняє зайві часові та 
фінансові витрати, а розробка такого розділу коштує 
підприємству до 400 тис.грн.

Наприклад, удосконалюється вся процедура з видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля:
- приводиться у відповідність до вимог ЄС;
- спрощується;
- скорочуються строки тощо.

Результати МРГ. Приклад. Міндовкілля

cкасовуються

16 не потребують оптимізації

61

оптимізуються 63

оцифровуються57
Має бути створена та запущена інформаційно-комунікаційна система 
управління відходами:
- спростить отримання інструментів;
- дозволить побудувати систему простежуваності;
- дозволить запобігти утворенню відходів.

Як буде реалізовано
● розробляється 3 проекти НПА про внесення змін 

(Закон України, постанова Кабінету Міністрів України та 
наказ Міндовкілля)

● усього буде змінено до 60 НПА



Орієнтовний графік засідань МРГ (2023)

Міндовкілля Мінінфраструктури МОЗ

Мінфін

09 лютого 2 березня 9 березня 16 березня

МКІП
Мінмолодьспорт
Мінсоцполітики
МОН

23 березня

НКРЕКП
Міненерго

Мінагрополітики

6 квітня

Мінстратегпром
НКАУ

13 квітня 20 квітня

НКЦПФР
НБУ
КРАІЛ

27 квітня

МВС

11 травня

Мінрегіон

Мінекономіки

26 січня

Держпраці
Міжнародна торгівля
Інше

Держгеонадра
Держлісагентство
Держводагентство
ДАЗВ
Держекоінспекція
інше

Державіаслужба
Водний транспорт
Залізничні перевезення
Автотранспорт
Інше

Податкова
Митниця
Інше

Держпродспоживслужба
Держрибагенство
Земельні відносини

30 березня

Держлікслужба

Держспецзв’язку
НКЕК

Мін’юст
ФДМУ

4 травня

18 травня


