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Рамковий закон про саморегулювання

• Оптимальний порядок та зрозумілі критерії щодо набуття статусу СРО
(базова модель – СРО з добровільним членством)

• Прозорість процедур щодо членства в СРО

• Запровадження чітких і справедливих правил для всіх учасників ринку

• Зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів
підприємницької діяльності

• Сприяння розвитку нової культури ведення бізнесу та споживання



Статус СРО

Автоматичний процес отримання статусу СРО у разі подання всієї інформації
організацією у порядку визначеному законодавством

• однакові критерії для всіх організацій, що претендують на статус СРО;

• швидкий і прозорий процес (реєстрація статусу СРО);

• мінімальне втручання держави в процес контролю саморегулівної діяльності
бізнес-об’єднань;

• Зпрощене звітування, що має декларативний характер (відповідність критеріям);

• Зменшення бюрократичного навантаження на бізнес-об’єднання (в порівнянні з
утворенням нової організаційно-правової форми) 



Критеріїї до СРО
• Наявність правил саморегулівної організації;

• Наявність механізмів контролю, відповідальності (механізм забезпечення
дотримання правил та статуту СРО);

• Наявність процедур вирішення спорів;

• Визначення порядку звітування органів управління перед членами СРО;

• Оприлюднення інформації (статут, правила СРО, реєстр членів, органи
управління та їх рішення, річні фінансові звіти);

• Моніторинг;

Відповідність критеріям підтверджується статутними документами, 
рішеннями органу управління або правилами СРО.

Додаткові критерії до СРО встановлюються спеціальними законами, у
разі покладення/делегування такій організації функцій органів
державної влади.



Членство в СРО:

• є добровільним (за загальним правилом, окрім випадків
покладення/делегування такій організації функцій органів
державної влади);

• не обмежується до представників однієї сфери/індустрії.

• Суб’єкт підприємницької діяльності може бути членом декількох
саморегулівних організацій.

• Обов’язкове членство може бути передбачено окремим
(спеціальним) законом.



Прийняття рамкового закону
призведе до: 

• заохочення галузей брати активну участь у розвитку систем
саморегулювання;

• просування ідей недержавного контролю за бізнес-діяльністю в
індустріях;

• зменшення фінансового та ресурсного навантаження на органи
державного контролю; 

• Формування адаптивних систем контролю в галузі порівняно з
законодавством. 



Дякуємо за увагу!



Рамковий закон про саморегулювання

• Нові можливості для всіх зацікавлених сторін

• Визнання з боку держави

• Пріоритети для різних галузей/сфер


