РЕКОМЕНДАЦІЇ
РОБОТОДАВЦІВ
УРЯДУ
на 2022 рік

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

1.

Імплементувати європейське законодавство щодо промислового забруднення із
обов’язковим запровадженням довгострокового національного перехідного плану для
окремих галузей промисловості.

2.

Розпочати перемовини з ЄС щодо особливого правового режиму застосування СВАМ
(карбонового податку) щодо України.

3.

Продовжити до 31 грудня 2024 року дію поточних технологічних нормативів для коксохімічного та агломераційного виробництва, виробництва скла, включаючи скловолокно.

4.

Внести зміни до Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на охорону навколишнього природного середовища, що відповідатимуть оновленому Керівництву ЄС «Державна допомога в галузі охорони навколишнього середовища та
енергетики».

5.

Впровадити ефективне державно-приватне партнерство при реалізації «зеленого» переходу
на базі Кліматичної платформи ФРУ.

ЕНЕРГЕТИКА
1.

Розробити програму дій, спрямовану на недопущення енергетичної кризи у 2022 році та
подолання наслідків кризи 2021 року. Не допускати надмірного та непрогнозованого
зростання цін на енергоносії (електроенергію, газ та вугілля).

2.

Скласти та оприлюднити реальний енергобаланс країни на 2022 рік (виробництва та
споживання електроенергії, природного газу та інших енергоресурсів), що дозволить бізнесу
приймати управлінські рішення щодо можливості/необхідності переходу із споживання
одного енергоресурсу на інший.

3.

Продовжити реформу ринків природного газу та електроенергії з врахуванням інтересів
реального сектору економіки, зокрема:
•

припинити фактичне вимивання коштів з економіки на користь НАК «Нафтогаз України»;

•

створити умови для укладання довгострокових договорів купівлі-продажу і постачання
природного газу по паритету ціни на нафту;

•

ліквідувати деформацію на ринку електроенергії, пов’язаної з надмірним фінансуванням «зеленого тарифу» та перехресним субсидіюванням;

•

забезпечити неухильне дотримання таких принципів як економічна обґрунтованість та
врахування інтересів всіх стейкхолдерів при перегляді тарифів на послуги суб’єктів
природних монополій.
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3 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
1.

Визначити ключовими функціями НБУ поряд з підтриманням цінової стабільності також
досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць.

2.

Змінити характер емісії гривні зі спрямованого переважно на вирішення проблем
фінансування бюджету через розміщення ОВДП на вирішення проблем фінансування
економіки через розміщення облігацій, випущених банками та інститутами розвитку для
фінансування інвестиційних проектів.

3.

Дотримуватись виваженої курсової політики, яка має не допускати суттєвих коливань курсу
гривні під впливом притоку або відтоку спекулятивних капіталів.

4.

Забезпечити підприємства реального сектору економіки доступними кредитними ресурсами шляхом, зокрема:
•

підтримання облікової ставки НБУ не вище рівня індексу споживчих цін;

•

створення інститутів довгострокового та середньострокового кредитування, зокрема,
Банку розвитку, метою яких має бути сприяння реіндустріалізації та підтримки державної
інвестиційної політики;

•

розвитку інституційних засад зниження ризиків учасників кредитних відносин;

•

впровадження механізмів сек’юритизації фінансових активів як засобу активізації кредитування.

4 ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
1.

2.

Передбачити фіскальні стимули та гарантії для стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій,
зокрема, шляхом:
•

розповсюдження податкового режиму «Дія.City» на всю економіку;

•

запровадження ПНВК;

•

впровадження податкових звільнень щодо учасників індустріальних парків;

•

скасування та/або відстрочення сплати ПДВ при ввезенні новітнього устаткування та
обладнання, що не виробляється в Україні, та/або запровадження ставки 7% для
операцій з постачання засобів виробництва, у тому числі вітчизняного виробництва, що
придбаваються для використання у власній виробничий діяльності тощо.

Припинити практику внесення змін до Податкового кодексу із порушенням піврічного терміну
до настання нового бюджетного року.

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Прискорити розвиток безоплатних електронних IT-сервісів на базі Електронного кабінету
платника податків та інших дистанційних механізмів взаємодії платників податків з контролюючими органами.

4.

Впровадити на рівні закону пряму фінансову відповідальність держави за збитки та іншу
шкоду, завдані платникам податків внаслідок незаконних дій та/або бездіяльності посадових
осіб контролюючих органів, у тому числі за невиконання рішень суду, які набрали чинності.

5.

Забезпечити дієвий контроль за ввезенням товарів на митну територію України шляхом
забезпечення митних органів відповідними технічними засобами, запровадженням максимально докладного обміну інформацією з компетентними органами інших країн, дієвих
інструментів аналізу ризиків, пост-аудиту.

6.

Не допустити криміналізацію так званої товарної контрабанди (окрім підакцизних товарів).

РАДИКАЛЬНЕ СКОРОЧЕННЯ ТІНЬОВОЇ
ЕКОНОМІКИ ЯК ІНВЕСТИІЙНИЙ РЕСУРС
1.

Прийняти закон про ринок таксі, закон про ринок деревини, інші закони, які легалізують ринки,
що знаходяться у «тіні».

2.

Запровадити ефективну електронну систему контролю за обігом спирту та алкогольних напоїв,
запропоновану роботодавцями.

3.

Впровадити фіскалізацію готівкових розрахунків, використовуючи моделі найкращих європейських практик.

4.

Припинити практику непередбаченого хаотичного підвищення ставок акцизного податку на
спирт, алкогольні напої та тютюновмісні вироби. Враховувати практику оподаткування ЄС.

5.

Створити законодавчу базу для можливості фасування в Україні алкогольних напоїв іноземного виробництва.

6.

Забезпечити виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та
державних будівельних норм в частині контролю за розміщенням АЗС, газових модулів.

7.

Посилити ефективність роботи Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки та
розвитку добросовісної конкуренції, зокрема, в частині детінізації проблемних ринків.
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6 ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
1.

Посилити захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції на внутрішньому
та зовнішніх ринках.

2.

Прийняти Закон, який регламентує відносини постачальників та торгових мереж.

3.

Розповсюдження Урядової програми «Доступні кредити 5-7-9» на суб’єктів господарювання
виробничої сфери із обігом річного доходу понад 600 млн. грн. та/або розроблення нового
аналогічного інструменту із врахуванням уникнення надання держпідтримки при придбанні
іноземних і, тим більш, вживаних товарів.

4.

Впровадити практику укладання рамкових угод при закупівлях складної та/або наукоємної
продукції з довгим терміном виробництва.

5.

Прискорити подальше впровадження середньострокового (до 3-х років) планування в Україні,
що передбачає введення правових механізмів з укладання замовниками довгострокових
договорів на поставку складної техніки.

6.

Заборонити оголошувати та проводити закупівлі без наявності належного фінансового забезпечення даної закупівлі та заборонити замовникам в односторонньому порядку зменшувати обсяги закупівлі після укладення договору за результатами тендерних процедур.

7.

Зобов’язати замовників торгів вказувати у тендерній документації розмір авансу, що буде застосовано за договором про закупівлю, у відсотковому виразі.

8.

Запровадити використання критерію місцевої складової при реалізації інфраструктурних
проектів у рамках програми «Велике будівництво» як засобу стимулювання зайнятості та забезпечення технологічної спроможності вітчизняної промисловості.

9.

Підготувати та реалізувати механізм закупівлі міського громадського транспорту за рахунок
кредитних і лізингових коштів українських чи європейських банків, в тому числі і по проекту
«Міський громадський транспорт України ІІ», з використанням можливостей вітчизняних товаровиробників.

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

1.

Забезпечити повноцінне функціонування Експортно-кредитного агентства та кредитну
підтримку несировинного експорту через відповідне спрямування роботи «Укрексімбанку».

2.

Прийняти законодавство про створення експортних переробних зон, для яких впровадити
режим вільної економічної зони (звільнення імпорту від ввізного мита та ПДВ за умови
вивезення готової продукції за межи митної території України).

3.

Провести аудит ключових міжнародних торговельно-економічних угод і зобов’язань України
та ініціювати їх перегляд у частині, що суперечить стратегії економічного розвитку за
доктриною реіндустріалізації.

4.

Продовжити переговори з ЄС щодо збільшення квот на безмитну поставку українських
товарів до ЄС та перегляду інших умов Угоди про ЗВТ.

5.

Забезпечити повноцінне залучення сторони роботодавців до переговорного процесу щодо
нових торговельних угод та перегляду чинних.

6.

Продовжити запровадження механізмів спрощення міжнародної торгівлі шляхом практичного використання інституту авторизованого економічного оператора та приєднання до
Спільної транзитної процедури.

7.

Реформувати систему видачі та контролю дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.
Лобіювати інтереси України щодо збільшення квоти на дозволи на міжнародні автомобільні
перевезення до найбільш затребуваних країн.

ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРАЦІ
1.

РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

1.1. Забезпечити вплив та контроль роботодавців за формуванням та виконанням державного та
регіонального замовлення на підготовку кадрів.
1.2. Впровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері освіти через внесення відповідних змін до законодавства, в т. ч. щодо податкових пільг.
1.3. Запровадити систему корпоративного управління у закладах вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної форм власності.
1.4. Забезпечити участь п редставників сторони роботодавців у наглядових радах закладів вищої,
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.
1.5. Забезпечити впровадження дуальної форми здобуття вищої,фахової передвищої та професійної освіти як різновиду денної форми навчання.
1.6.

Забезпечити прийняття нового Закону України «Про професійну освіту».
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1.7. Залучати роботодавців на постійній основі до процесів забезпечення якості освіти, зокрема,
ліцензування та акредитації.
1.8. Забезпечити сприятливі умови для створення мережі кваліфікаційних центрів та для розроблення професійних стандартів.
1.9.

Створити умови для визнання часткових кваліфікацій, надання можливості роботодавцю самостійно визначати необхідну кваліфікацію, а також встановити перелік робіт, які не потребують
кваліфікації.

1.10. Встановити пріоритетність професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою.
1.11. Забезпечити ефективне функціонування національної системи кваліфікацій.
1.12. Забезпечити урівнювання у правах державних, комунальних та приватних закладів освіти
стосовно участі у виконанні державного та регіонального замовлення і відповідно оплату
освітніх послуг у приватних закладах за рахунок державного та місцевих бюджетів.
1.13. Забезпечити академічну доброчесність, викорінення корупції у закладах освіти.

2.

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

2.1. Осучаснення трудового законодавства в частині:
•

лібералізації та спрощення адміністрування трудових відносин, у т.ч. входу/виходу з ринку праці (законопроекти №5388, 5371);

•

боротьби з незадекларованими трудовими відносинами у суб’єктів, що здійснюють незаконне ведення господарської діяльності як створення умов для чесної конкуренції;

•

врегулювання нових гнучких форм взаємовідносин між роботодавцем та працівником,
викликаних пандемією COVID-19, а також появою нових креативних професій та нових
технологічних процесів, у т.ч. аутстафінгу (outstaffing) та аутсорсингу (outsourcing);

•

забезпечення гнучкості в управлінні робочим часом шляхом обліку робочого часу з обліковим періодом в один рік, що дозволить вирішити питання робочих годин понад
місячну норму з можливістю регулювання їх оплати в одинарному розмірі при належному плануванні в межах загального облікового періоду (Work Time Account);

•

реформування накопичувальної пенсійної системи, професійної пенсійної системи з урахуванням інтересів роботодавців, в т.ч. для вирішення проблем пенсійного забезпечення осіб, які працюють за Списками №1 та №2;

•

удосконалення механізму розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю
шляхом встановлення економічно обґрунтованого нормативу, у т.ч. з урахуванням
особливостей секторів економіки, умов праці та режимів виробництва;

•

визначення механізмів економічної мотивації роботодавців до більш безпечного виконання робіт, покращення умов праці та мінімізації ризиків від впливу виробничих факторів на життя та здоров’я.

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Забезпечити дерегуляцію функцій Класифікатора професій та Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників.

2.3.

Забезпечити створення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, що відповідатиме сучасними потребам ринку праці.

2.4.

Удосконалити правове регулювання дистанційної роботи.

ЗАХИСТ БІЗНЕСУ ТА ПРАВ ВЛАСНОСТІ
1.

Впровадити на законодавчому рівні дієвий механізм протидії діям державних реєстраторів з незаконної реєстрації прав на майно та корпоративні права підприємств (законопроекти №4338 та
№4338-1).

2.

Вдосконалити на законодавчому рівні захист бізнесу від рейдерства (законопроекти №3774 та
№3783).

3.

Відновити роботу Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств та Комісії з питань захисту бізнесу.

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
1.

Продовжити реформування системи державного нагляду (контролю) шляхом запровадження
аудиту діяльності суб’єкта господарювання для виявлення, попередження та усунення порушень
вимог законодавства до початку здійснення планової перевірки без застосування санкцій; збільшення періодичності планових перевірок при укладенні договору страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно навколишньому природному середовищу, життю,
здоров’ю та майну третіх осіб унаслідок порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства; створення рад з питань державного нагляду (контролю) при кожному контролюючому органі як органів досудового вирішення спорів.

2.

Продовжити реформування дозвільної системи господарської діяльності шляхом скорочення
кількості документів дозвільного характеру через розширення сфери застосування декларативного принципу (законопроект №4219); удосконалення законодавства у сфері поводження з
об’єктами підвищеної небезпеки (ОПН).

3.

Посилити державний ринковий нагляд ліфтів та комплектуючих до них, зокрема, шляхом проведення позапланових перевірок тощо.

4.

Привести питання маркування пива та сидру відповідно до європейських практик.

5.

Сприяти прийняттю змін до ПКУ щодо виключення з оподаткування доходу фізичної особи, отриманого в сумі страхового внеску за добровільне медичне страхування, який оплачує роботодавець, включаючи неприбуткові організації.

6.

Вирішення проблеми надання права капітану судна, що плаває під українським прапором,
видавати міжнародний ветеринарний сертифікат.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
РОБОТОДАВЦІВ УРЯДУ

2.2.
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11 ОКРЕМІ СЕКТОРАЛЬНІ ПОЛІТИКИ
I) АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
1.

Стимулювати збільшення глибини переробки сільськогосподарської продукції на території
України, у тому числі за допомогою фіскальних механізмів та розподілу коштів на підтримку
агропромислового комплексу.

2.

Поетапно впроваджувати ефективно функціонуючий ринок земель сільськогосподарського
призначення із відповідною системою стримувачів для забезпечення продовольчої безпеки
та інших інтересів держави.

3.

Затвердити та забезпечити фінансування довгострокової програми державної підтримки
тваринництва.

4.

Забезпечити виконання плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні
на період до 2030 року, зокрема, створити та профінансувати програму пільгового кредитування з метою забезпечення заміни старих типів дощувальних машин на сучасні.

5.

Передбачати щороку у державному бюджеті фінансування програм часткової компенсації
покупцям вартості техніки, обладнання та іншої продукції вітчизняного виробництва за
найбільш критичними напрямками з врахуванням можливостей вітчизняних виробників
(зокрема, щодо сільськогосподарської техніки та обладнання, мінеральних добрив тощо).
Розширити напрями використання коштів, передбачених у державному бюджеті, на часткову компенсацію вартості техніки і обладнання для АПК, придбаних сільгоспвиробниками
на умовах фінансового лізингу.

6.

Відновити звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання сої та ріпаку – для стимулювання їх переробки в Україні.

7.

Створити умови для забезпечення АПК мінеральними добривами та засобами захисту рослин вітчизняного виробництва, зокрема, шляхом захисту внутрішнього ринку, надання їх виробникам доступу до сировини, виваженої тарифної політики тощо.

8.

Внести зміни до законодавства щодо дерегуляції процедур отримання міжнародних ветеринарних документів виробниками морепродуктів повного циклу, які здійснюють промисел
у міжнародних водах.

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

II) МАШИНОБУДУВАННЯ
1. Впровадити утилізаційний збір на вживані транспортні засоби, спеціальну техніку, продукцію
сільськогосподарського машинобудування тощо.
2. Масштабувати держпрограму часткової компенсації на інші галузі (комунальна техніка, спеціальна техніка, модернізація парку ліфтів, інш.).
3. Гармонізувати національне законодавство у сфері автомобільного транспорту із законодавством ЄС, у тому числі щодо сертифікації транспорту.
4. Розробити, затвердити та почати реалізацію Державної програми розвитку автомобільної
промисловості та стимулювання ринку автомобілів на період до 2035 року.
5. Розробити, затвердити та почати реалізацію Державної програми розвитку суднобудування
на період до 2035 року.
6. Підготовити та затвердити Національний інфраструктурний проект – Програму модернізації
АТ “Укрзалізниця” на період до 2025 року з передбаченням в ній модернізації інфраструктури, електрифікацію, придбання швидких дизель-поїздів тощо з можливістю її фінансового
забезпечення через цільову програму рефінансування НБУ уповноважених комерційних банків.
7. Скасувати або значно знизити ставку податку на земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг відведення (законопроект №6200).
8. Ініціювати та сприяти прийняттю Закону України “Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій”.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
РОБОТОДАВЦІВ УРЯДУ

9. Доповнити перелік товарів, що походять з Російської Федерації та заборонені до ввезення в
Україну, картонно-паперовою продукцією, лінолеумом та виробами із пластмаси, огірками та
помідорами (постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1147).
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III) НАДРОКОРИСТУВАННЯ
1. Запровадити механізм отримання спеціальних дозволів на користування надрами без аукціонів для виробників кінцевої продукції та скасувати погодження місцевими радами надання
спеціальних дозволів на користування надрами (Законопроект № 4187).
2. Скасувати сплату збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування
надрами.
3. Переглянути переліки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.
4. Спростити процедури отримання земельних лісових ділянок для нелісогосподарських
потреб.
5. Створити умови для доступу великих промислових споживачів природного газу до його видобутку.

IV) ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Затвердити та почати реалізацію Стратегії розвитку хімічної промисловості на період до 2030
року.
2. Надати преференційний доступ до ресурсно-сировинного та паливно-енергетичного забезпечення хімічної промисловості.
3. Передбачити в державній стратегії виробництва водню роль хімічної галузі в якості пріоритетної.

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

V) ФАРМАЦЕВТИЧНА ГАЛУЗЬ
1.

Прийняти нову редакцію Закону України «Про лікарські засоби».

2. Розробити та прийняти зміни в законодавство України стосовно стимулювання розвитку вітчизняного фармвиробника через інструменти державного замовлення, трансферу технологій для виробництва інноваційних ліків та податкових стимулів.
3.

Розробити та схвалити законопроект щодо стимулювання досліджень та розробок (R&D
діяльності) у фармацевтичній галузі.

5.

Розробити та прийняти законопроект щодо удосконалення патентного законодавства при
виробництві лікарських засобів для врегулювання питання їхнього експорту під час дії сертифікатів додаткової охорони (СДО).

6.

Внести зміни до Податкового кодексу України та Закону України "Про лікарські засоби" в
частині застосування 7% ставки ПДВ на активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ) та «непрямий» експорт ліків.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
РОБОТОДАВЦІВ УРЯДУ

4. Ініціювати внесення змін до Додатку 3 до Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині доповнення фармацевтичною продукцією та розширення дії майбутньої Угоди АСАА на лікарські
засоби щодо взаємного визнання сторонами GMP-сертифікатів.
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VI) ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА ГАЛУЗЬ

1. Вирівняти занижені Україною в односторонньому порядку граничні розрахункові такси за
послуги пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії до телекомунікаційних мереж операторів з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску
трафік.
2. Здійснити комплекс заходів для надання операторам мобільного зв’язку вільного радіочастотного ресурсу, зокрема в діапазоні 2100МГц, та поступового звільнення додаткового
РЧР з урахуванням позиції операторів телекомунікацій щодо оптимальних термінів впровадження 5G в Україні.
3. Скасувати на законодавчому рівні спектральні коефіцієнти, що застосовуються до рентної
плати за використання РЧР, які викривляють конкуренцію та блокують інвестиції в нові спектральні активи.
4. Встановити мораторій на індексацію ставок рентної плати за користування радіочастотним
ресурсом України для виду радіозв’язку “стільниковий радіозв’язок” на строк 48 місяців
(відповідно до Розпорядження КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1272-р).
5. Ініціювати включення інвестиційних проектів у сфері телекому до інвестиційних проектів із
значними інвестиціями, які можуть претендувати на державну підтримку з метою пришвидшення подолання цифрового розриву в країні та запровадження новітніх технологій.
6. Сприяти комплексному вирішенню проблеми з телеком-доступом до об'єктів інфраструктури шляхом встановлення обов'язковості виконання спеціального законодавства про
телеком-доступ (Закон №1834), яке сьогодні ігнорується балансоутримувачами
(законопроект №4118).

ГОЛОС УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
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