«Консалтинг від держави»
Мета програми направлена на вирішення проблеми комунікації держави з бізнесом. Де
перевіряючий орган, в першу чергу, має нести роз’яснюючу та радницьку місії.
На сьогоднішній день, держава працює в напрямку контролю і накладення штрафних санкцій на
бізнес. Саме тому бізнес не довіряє державі і боїться показати державі свою роботу.
Закони, які покликані збільшити економічну привабливість України – не працюють.
А все тому що інвестори бояться, що державні органи України можуть в будь-який час прийти на
їхнє підприємство і застосувати до нього штрафні санкції, тим самим дестабілізувати або
зупинити роботу компанії.
Для зниження негативного ставлення бізнесу до державних органів, держава зробила певні кроки,
наклавши мораторій на проведення перевірок. Однак це не дало бажаних результатів.
Даним мораторієм почали зловживати недобросовісні підприємці, які відверто ігнорують закон,
тим самим ставлять під загрозу життя та здоров’я людей.
А тому перевіркам бути! Однак їхній формат повинен бути докорінно змінений.
Перевіряючий, переступаючи поріг підприємства, не може застосувати штраф за виявлені
порушення/недоліки/невідповідності. Від тепер, він зобов’язаний надати підприємству
якісний консалтинг, завдяки якому, підприємець усуне недоліки в своїй роботі і тим самим
укріпить свої конкурентні позиції на ринку.
Новий формат перевірок бізнесу, матиме такий вигляд:
1. Перевіряючий завчасно (не менше як за 10 днів) повідомляє бізнес про проведення
перевірки. Повідомлення направляється будь-яким офіційно зафіксованим засобом для
зв’язку (електронний кабінет платника, електронна пошта, телефон, лист).
2. Здійснюючи перевірку, перевіряючий виокремлює та описує всі наявні порушення.
3. З моменту отримання другого екземпляру результатів перевірки, підприємцю надається
час для збору роз’яснень щодо допущених ним порушень; консультування з державним
органом щодо усунення недоліків та порушень; усунення виявлених порушень.
4. В період збору підприємцем інформації та усунення недоліків, що не повинен
перевищувати 365 днів з моменту отримання результатів перевірки, держава не може
здійснювати тиск на підприємця та застосовувати до нього будь-які штрафні санкції.
5. В період збору підприємцем інформації та усунення недоліків, держава надає підприємцю
повну інформаційну підтримку, без обмежень та не створюючи часових бар’єрів для
надання консультацій.
6. По спливу не більше 120 днів, з моменту отримання результатів перевірки, та за
відсутності у підприємця фінансової можливості для усунення недоліків, підприємець має
право звернутися до державного органу за фінансовою допомогою.
7. Держава зобов’язана розглянути заяву підприємця та прийняти разом із підприємцем одне
з таких шляхів для фінансування:
- Надання переліку банківських установ, що зможуть надати підприємцю низько
відсотковий кредит під гарантії держави для усунення недоліків, протягом 10 днів з
моменту звернення.
- Звільнити підприємця від сплати податків, за рахунок яких підприємець зможе усунути
виявлені недоліки.

8. По закінченню 365 днів, з моменту отримання результатів перевірки, державним органом
проводиться повторна перевірка, та за наявності недоліків, до підприємця можуть бути
застосовані штрафні санкції.
За результатами програми держава отримає:
-

Підтримку бізнесу та довіру до державних органів.
Збільшення інвестиційної привабливості країни.
Реальні зміни на покращення бізнесового клімату, яким можна похизуватися на
міжнародній арені.
Достовірні статистичні дані, щодо діючих підприємців.
Збільшення кількості платників податків, які усвідомлюють та готові брати на себе
господарські ризики.

За результатами програми бізнес отримає:
-

Беззаперечну, а головне безкоштовну підтримку держави.
Довіру споживачів.
Покращення матеріально-технічної бази за рахунок низько відсоткового кредиту.
Можливість конкурувати з іноземними компаніями на міжнародних ринках.
Залучення інвестицій, грантів тощо.

За результатами програми громадяни отримають:
-

Якісні послуги та товари.
Доступність інформації про шляхи легального ведення бізнесу.
Нові робочі місця.
Легальну, конкурентну заробітну плату.
Соціальні гарантії.

Часові рамки для реалізації програми:
1 місяць – для створення робочої групи з комунікації між бізнесом та державними органами.
6 місяців – надання часу органам, які мають право здійснювати перевірки, для:
-

визначення осіб, які матимуть право проводити перевірки;
перевірити їхню кваліфікованість і толерантність;
систематизувати вимоги закону;
розробити уніфіковані інструкції щодо роботи перевіряючих;
розмістити інструкції у вільний доступ;
створити електронну книгу скарг і пропозицій, у випадку порушення перевіряючим
інструкцій;
розробити шаблони документів, які мають мати підприємці;
розмістити у вільному доступі вимоги до певного виду бізнесу, обладнання,
працівників, сировини, документів тощо.

3 місяці – для облаштування державними органами місць для консультування, забезпечення
доступних телефонних ліній, електронної пошти та інноваційних засобів для комунікації.
2 місяці – створення бази банківських установ, які можуть надавати підприємцям низько
відсоткові кредити.
З моменту старту реалізації програми і протягом всього року, з підготовки державних органів до
нових правил роботи, проводиться активна інформаційна кампанія щодо змін, які чекають бізнес.

