Напрями діяльності членів РГ «Безпека життєдіяльності та захист бізнесу»
Станом на 3.01.2020 р.
Напрями діяльності

Учасники

1.

Сприяння демонополізації ринку безпеки

Косенко В.А./СПСБ
Долинний А.С./УФІБ
Лошилін О.Ю./ВОСБ

2.

Сприяння самоорганізації та визнанню структур ринку безпеки як
складової системи Національної безпеки України через: визначення
організаційно-правових засад їх діяльності; створення механізмів
взаємодії з центральними та місцевими органами влади.

Сидоренко С.М./ УФПБ
Долинний А.С./УФІБ
Дічек О.І/МАЄ
Косенко В.А./СПСБ
Погребной С.П./АПКБУ

3.

Ініціювання створення постійно діючої робочої групи при Міністерстві Платкевич Б.С./ УСПТБ
освіти і науки України з питань професійно - технічного навчання
Косенко В.А./СПСБ
спеціалістів сфери безпеки, при проведенні ліцензування і атестації
Лощилін О.Ю./ ВОСБ
відповідних навчальних закладів.

4.

За допомоги вітчизняних та міжнародних організацій започаткувати
розроблення програм навчання та стажування, надаючи змогу
отримання відповідного освітнього рівня кваліфікації для роботи у
секторі безпеки.

Платкевич Б.С./УСПТБ
Долинний А.С./УФІБ
Косенко В.А./СПСБ
Лощилін О.Ю./ ВОСБ

5.

«Проект стратегії нацбезпеки України» та «Про основи недержавної
системи безпеки України»

Сидоренко С.М./ УФПБ
Долинний А.С./УФІБ
Дічек О.І/МАЄ
Косенко В.А./СПСБ

6.

«Про захист осіб та майна», внесення зміни до чинного Закону
України «Про охоронну діяльність»

Сидоренко С.М./ УФПБ
Косенко В.А./СПСБ
Долинний А.С./УФІБ
Кончаківський О.А. / ПООО
Лошилін О.Ю./ ВОСБ

7.

«Про приватну детективну (розшукову) діяльність»

Денисенко О.В./АПДУ
Сидоренко С.М./ УФПБ
Долинний А.С./УФІБ

8.

«Про зброю»

Сидоренко С.М./ УФПБ
Денисенко О.В./АПДУ
Кончаківський О.А. / ПООО

9.

«Про муніципальну варту»

Сидоренко С.М./ УФПБ
Долиннний А.С./УФІБ
Косенко В.А./СПСБ
Лошилін О.Ю./ ВОСБ

10.

«Про критичну інфраструктуру та її захист»

Сидоренко С.М./ УФПБ
Дічек О.І./МАЄ
Долинний А.С./УФІБ
Лошилін О.Ю./ ВОСБ
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11.

ЗУ «Про громадські об’єднання»

12.

Ініціювати створення на постійній основі робочої груп при підкомітеті Лошилін О.Ю./ВОСБ
«З питань законодавства про адміністративні правопорушення та Косенко В.А./СПСБ
охоронної і детективної діяльності» Комітету Верховної ради України
з правоохоронної діяльності (п.п. 5,6,7,8 Закону України «Про
комітети Верховної ради України»).

13.

Ініціювати делегування представника(ів) громадського(их)
об'єднання(ь), що є членами УРБ до Громадської ради при МВС
України.

13а Розробити Національний стандарт або розцінки (цінник) послуг
охорони та безпеки, що надаються суб’єктами охоронної діяльності
недержавного сектору.

Платкевич Б.С./УСПТБ
Сидоренко С.М./УФПБ
Косенко В.А./СПСБ
Лощилін О.Ю/ВОСБ

Лошилін О.Ю./ВОСБ
Косенко В.А./СПСБ
Платкевич Б.С./УСПТБ
Сидоренко С.М./ УФПБ
Долинний А.С./УФІБ
Косенко В.А./СПСБ
Лощилін О.Ю/ВОСБ

14.

ЗУ “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення
публічних закупівель”
- Робота над імплементацією положень. Зокрема, над Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
“Порядок та підстави проведення органом державного фінансового
контролю перевірок закупівель встановлюється Кабінетом Міністрів
України.”

Долинний А.С./УФІБ
Косенко В.А./СПСБ
Лощилін О.Ю./ВОСБ

15.

РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
14.1.241. суб'єкт владних повноважень - у значенні, визначеному
Кодексом адміністративного судочинства України;
Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов'язань
187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання
товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період,
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
… За операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єкти
підприємницької діяльності (підрядники та субпідрядники) можуть
застосовувати касовий метод податкового обліку відповідно до
підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

Платкевич Б.С./УСПТБ
Долинний А.С./УФІБ

16.

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
Долинний А.С./УФІБ
загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
Розділ III. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, ОБЧИСЛЕННЯ І СПЛАТИ
ЄДИНОГО ВНЕСКУ. РОЗМІР ЄДИНОГО ВНЕСКУ
Стаття 8. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування
14. Платники єдиного внеску, які використовують працю фізичних
осіб – практикантів (студентів вищих навчальний закладів та учнів
професійно-технічних навчальних закладів) на умовах строкового
трудового договору (контракту), нараховують (обчислюють) та
сплачують єдиний внесок за зазначену категорію працівників у розмірі
0 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону
бази нарахування єдиного внеску. Кількість фізичних осіб –
практикантів зазначених у абзаці першому цієї частині для

підприємств, установ та організації з чисельністю штатних працівників
понад 20 осіб не може перевищувати 5 відсотків середньооблікової
чисельності штатних працівників за попередній календарний рік; з
чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб - не більше однієї
особи у середньообліковій чисельності штатних працівників.
17.

Про саморегулювання господарської та професійної діяльності

Платкевич Б.С./УСПТБ
Долинний А.С./УФІБ
Сидоренко С.М./УФПБ
Косенко В.А./СПСБ
Лощилін О.Ю./ВОСБ

18.

Внесення змін до Кодексу цивільного захисту

Платкевич Б.С./УСПТБ

19.

Про добровільну пожежну охорону

Платкевич Б.С./УСПТБ

20.

Про аудит пожежної безпеки

Платкевич Б.С./УСПТБ
Лошилін О.Ю./ВОСБ

21.

Введення інституту (поняття) Експертів з приватної безпеки та
Лошилін О.Ю./ВОСБ
охорони. Визначення і узгодження конкретних напрямків. Підготовка і Косенко В.А./СПСБ
узгодження проекту «СПІЛЬНОГО Положення» або іншого
нормативного документу, з урахуванням вивчення європейського
досвіду, та напрацювань і досвіду УСПТБ (Платкевич Б.С.)

22.

Вивчити питання необхідності ліцензування або іншого виду
регулювання при виконанні робіт з монтажу інженерних мереж
охоронної сигналізації та інших інженерних систем безпеки.

Лошилін О.Ю./ВОСБ
Платкевич Б.С./УСПТБ
Долинний А.С./УФІБ

23.

Щодо створення об’єднання безпекових асоціацій:
- Зібрати найактивніші Федерації і Асоціації сфери приватної безпеки.
- Розглянути стан ринку і його законодавче забезпечення.
- Зрозуміти які у нас цілі і як ми можемо до них прийти.
- Створити з активних структур Конфедерацію недержавних структур
безпеки (назва може бути будь-якою)
- Надалі виступати перед держструктурами, депутатами і ринком
єдиним фронтом з єдиною узгодженою Програмою роботи.
- Об'єднання можемо не реєструвати юр. особою, а створити
протокольно.
- Обирати Голови на один рік з числа бажаючих реально вести роботу,
витрачати час і зусилля на розвиток спільного ринку.
- Виробити Програму на найближчі 6 місяців.
Функціювання об’єднання на умовах горизонтального правління (без
створення «пірамід», - вертикальної системи правління, де всі повинні
«підпорядковуватись» тому чи іншому «керівнику»)

Погребной С.П./АПКБУ
Кончаківський О.А./ ПООО
Долинний А.С./УФІБ
Лошилін О.Ю./ВОСБ

24.

Розробка та впровадженню професійних стандартів «Охоронець»,
«Охоронник», «Приватний детектив»

Кончаківський О.А./ПООО
Сидоренко С.М./УФПБ
Денисенко О.В./АПДУ
Косенко В.А./СПСБ

25.

Вивчити питання щодо законодавчого або нормативного врегулювання Косенко В.А./ СПСБ
діяльності служб безпеки суб’єктів господарювання через окремий
Лошилін О.Ю./ВОСБ
Закон або внесення змін до ЗУ «Про охоронну діяльність»

26.

Про законодавче забезпечення підтримки створення ситуаційних
Долинний А.С./УФІБ
центрів та інфраструктури відеоспостереження у громадських місцях в

Україні

