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Реальні кроки в реформуванні 
економічного життя в Украї-
ні вже здійснюються. На під-

ставі підготовлених міністерством 
проектів, прийнято закони та рі-
шення Уряду, якими зокрема ско-
рочено кількість дозвільних доку-
ментів (дозвіл, рішення, висновок, 
погодження): ще недавно їх було 
143, нині стало 83. Кількість видів 
діяльності, що підлягають ліцен-
зуванню, скорочено з 56 до 30. 
Спрощено порядок відкриття біз-
несу: строк реєстрації зменшено 
з п’яти до двох днів та запрова-
джено добровільне використання 
печаток.  Запроваджено виключно 
судову процедуру вилучення пра-
воохоронними органами серверів 
та інших інформаційних систем у 
суб’єктів господарювання. Лікві-
довано ДП «Укрекоресурси». Та й 
загалом подальша робота з дере-
гуляції переводиться у системне, 
контрольоване русло.

Для покращення надання ад-
міністративних послуг розпочали 
роботу 653 центри надання адмі-
ністративних послуг, з них — 26 
у Черкаській області. Створено 
реєстр адміністративних послуг, 
який розміщено на веб-сайті Мін-
економрозвитку. Затверджено пе-
релік найважливіших послуг орга-
нів виконавчої влади, які повинні 
надаватися через центри надання 
адміністративних послуг.

З метою оптимізації державно-
го нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності заборонено 
проводити протягом одного року 
більш як однієї планової перевірки 
суб’єкта господарювання. Запро-
ваджено виключно судову проце-
дуру зупинення виробництва або 

надання послуг бізнесом та мора-
торій на здійснення перевірок біз-
несу. Встановлено адміністратив-
ну відповідальність за порушення 
порядку здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері гос-
подарської діяльності. Розпоча-
то процедуру скорочення кількос-
ті контролюючих органів та їхніх 
функцій.

Міністерство реалізує пакет 
законодавчих ініціатив, якими пе-
редбачається реалізація плану за-
ходів з дерегуляції, зокрема щодо 
скасування та переведення на де-
кларативний принцип близько 
25% існуючих на сьогодні дозвіль-
них процедур регулювання гос-
подарської діяльності; підвищен-
ня рівня захисту прав інвесторів, 
шляхом запровадження похідно-
го позову (право міноритарного 
акціонера подати позов в інтере-
сах товариства про відшкодування 
збитків); затвердження переліку 
адміністративних послуг та плату 
за їх надання; спрощення адміні-
стративних процедур регулювання 
у сфері надання телекомунікацій-
них послуг; встановлення необ-
хідності розміщення на офіційних 
веб-сайтах контролюючих органів 
нормативно-правових актів, до-
тримання яких перевіряється під 
час здійснення заходів держав-
ного нагляду; створення інтегро-
ваної автоматизованої системи 
державного контролю, яка дасть 
змогу зробити процес планування 
та оформлення результатів пере-
вірок більш прозорим. 

Разом з тим департамент по-
силено працює над вирішенням 
таких ключових проблем як удо-
сконалення державного рин-
кового нагляду за продукцією, 
контроль за якою здійсню-
ється відповідно до інших ак-
тів законодавства, зменшення 
навантаження на суб’єктів гос-
подарювання окремими вида-
ми перевірок. На жаль, поки 
що відсутні можливості належ-
ним чином фінансувати програ-
ми державної підтримки малого 
та середнього бізнесу за раху-
нок коштів державного бюджету. 
З поліпшенням фінансово-еко-
номічної ситуації  в державі й ця 
проблема буде вирішена. 

Мета конкурсу — об’єднання зу-
силь, спрямованих на поліпшення 
якості та конкурентоспроможнос-

ті вітчизняної продукції, сприяння впро-
вадженню на підприємствах сучасних ме-
тодів управління якістю. 

У рамках конкурсу визначається кра-
ща продукція (товари, роботи, послуги) 
за такими номінаціями: «Продукція (про-
довольчі товари, промислові товари для 
населення, товари виробничо-технічного 
призначення, вироби народних художніх 
промислів)» і «Роботи та послуги».

У кожній номінації підприємства-учас-
ники поділяються на категорії: малі, се-
редні та великі. 

Визначення кращої продукції (товарів, 
робіт, послуг) на регіональному та загаль-
нодержавному рівнях здійснюється у кож-

ній номінації на підставі результатів моні-
торингу якості продукції (товарів, робіт, 
послуг), розрахункових рейтингів, висно-
вків регіональної та державної конкурсних 
комісій. 

Для участі в конкурсі підприємство, ор-
ганізація чи установа подає до регіональ-
ної комісії заявку встановленого зразка та 
сплачує реєстраційний внесок. Кінцевий 
термін подання заявки, документів учас-
ників та сплати реєстраційного внеску для 
участі в регіональному етапі конкурсу — 10 
червня 2015 року. 

За результатами експертизи доку-
ментів та оцінювання якості продукції 
чи послуг регіональна конкурсна комісія 
рекомендує переможцям конкурсу на ре-
гіональному рівні, взяти участь у його за-
гальнодержавному етапі.

Як наголошували учас-
ники наради-семіна-
ру, результатом впро-

вадження перспективних 
ініціатив Мінекономрозвит-
ку України має стати адап-
тація законодавства Укра-
їни до законодавства ЄС, 
зменшення адміністратив-
ного регулювання економі-
ки, спрощення відкриття та 
ведення бізнесу, підвищен-
ня позиції України у рей-
тингу Doing Business. Угода 
про асоціацію між Україною 
та ЄС — наймасштабніший 
міжнародний документ, який 
будь-коли укладала Украї-
на. Робота над ним тривала 
п’ять років. Реалізація угоди 
матиме величезний вплив 
на нашу державу і стосу-
ватиметься без перебіль-
шення кожної сфери нашо-
го життя. Звертаючись до 
керівників підприємств ре-
гіону, учасники наради-се-
мінару зазначали, що конку-
рентоспроможна українська 
продукція може отримати 
можливість реалізовуватися 
в ЄС на найбільшому рин-
ку у світі, який приблизно в 
десять разів перевищує ро-
сійський, білоруський і ка-

захстанський ринки разом 
узяті, налічує втричі більше 
населення, має у три-чотири 
рази вищу купівельну спро-
можність окремо взятого 
жителя. У зв’язку з ратифі-
кацією Угоди про асоціацію 
Мінекономрозвитку Украї-
ни активізував роботу щодо 
реформування системи тех-
нічного регулювання з ме-
тою досягнення поступової 
відповідності з технічними 
регламентами ЄС та сис-
темами стандартизації, ме-
трології, акредитації, робіт з 
оцінки відповідності та рин-
кового нагляду ЄС. 

Важливою подією у 
рефор муванні сфери тех-
нічного регулювання ста-
ло прийняття низки єв-
роінтеграційних законів 
України «Про метрологію 
та метрологічну діяльність», 
«Про стандартизацію», «Про 
технічні регламенти та оцін-
ку відповідності», реалізація 
яких спрямована на удоско-
налення національних, пра-
вових та організаційних за-
сад у відповідних сферах, а 
також приведення їх до єв-
ропейських моделей. Як від-
значив директор ДП «Чер-

касистандартметрологія» 
Михайло Чорнопищук, од-
ним із основних завдань ді-
яльності підприємства є ін-
формування ділових кіл 
Черкащини про найважли-
віші зміни законодавства та 
новації у сфері технічного 
регулювання, формування у 
суспільстві правильного ро-
зуміння функціонування цієї 
системи та виконання ро-
біт на замовлення клієнтів 
у сфері стандартизації, ме-
трології та оцінки відповід-
ності. Для досягнення мети 
підприємство має потужну 
випробувальну базу та ви-
сокий фаховий рівень ко-
лективу. 

З метою прискорення 
впровадження євроінтег-
раційних законів у регіоні, 
спрямованих на підвищен-
ня якості й конкурентоспро-
можності продукції місцевих 
виробників, реалізації за-
вдань, визначених Стратегі-
єю розвитку області до 2020 
року, по закінченні наради 
між обласною державною 
адміністрацією та ДП «Чер-
касистандартметрологія» 
підписано Меморандум про 
співпрацю.

Звіт голови облради
22 квітня 2015 рокуÑпілüíиé проåкт ÄП «×åркасистаíдартìåтрологія» та гаçåти «×åркасüкиé краé»

До високої якості — разом
роки реформуванняК ерегуляціяД

Прискорити крок до ЄвроПи 
допоможе Меморандум

Для реалізації вигод, які здобудуть підприємства в зв’язку з майбутнім всту-
пом України до асоційованого членства в ЄС, необхідно, аби українська про-
дукція відповідала вимогам міжнародних та європейських стандартів. На 
цьому наголошувалося на нараді-семінарі з питань прискорення впровадження 
євроінтеграційних законів у сфері технічного регулювання, яка відбулася в 
Черкасах. У нараді взяли участь заступник голови-керівник апарату облдерж-
адміністрації Віталій Коваль, директор департаменту розвитку бізнес-клі-
мату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Ігор Шевердін, 
директор департаменту технічного регулювання Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України Леонід Віткін, директор ДП «Черкасистандарт-
метрологія» Михайло Чорнопищук, а також керівники структурних підроз-
ділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади в області, голови райдержадміністрацій і 
міст обласного значення, керівники економічних служб райдержадміністрацій 
та виконавчих комітетів міст обласного значення, керівники та фахівці під-
приємств, представники громадських об’єднань. 

Без адміністративних 
бар’єрів
З виступу на нараді-семінарі директора департаменту роз-
витку бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України Ігоря Шевердіна.

вага: конкурс!У

«100 кращих товарів України»  до уваги керівників харчових 
та переробних підприємств!

20 вересня 2015 року набере чинності новий Закон України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», який іс-
тотно змінить національну систему контролю виробництва та обігу харчових 
продуктів у відповідності з вимогами ЄС. Враховуючи важливість інформуван-
ня представників бізнесу Черкащини про зміни у вітчизняному харчовому за-
конодавстві, які проводяться з метою гармонізації його з європейським після 
підписанням економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
державне підприємство «Черкасистандартметрологія» організовує проведен-
ня у ІІ кварталі 2015 року курсу трьох семінарів за модулями такої тематики:

 «Впроваджåííя систåìи управліííя бåçпåчíістю харчових продук-
тів у відповідíості ç íовиìи çакоíодавчиìи виìогаìи. З чого почати?».
 «Приíципи ìåíåджìåíту бåçпåчíості продуктів харчуваííя (FSSC 

22000)». 
 «Якістü та бåçпåчíістü харчових продуктів. Особливості ìаркуваí-

íя харчових продуктів».

Семінари розраховані на широке коло фахівців у сфері управління якістю 
виробництва та обігу харчових продуктів, керівників підприємств, провідних 
спеціалістів агропромислового комплексу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оголосило Всеу-
країнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих 
товарів України»  на 2015 рік та затвердило його програму.   

Äåталüíішå про уìови коíкурсу та участі в сåìіíарі тåлåфоíоì 
(0472) 32-14-26 та íа саéті www.st.ck.ua 

З метою оптимізації 
державного нагляду 

у сфері господарської 
діяльності заборонено 
проводити протягом 
одного року більш 
як однієї планової 
перевірки суб’єкта 
господарювання.


