IX з'їзд ВГО «Українська федерація індустрії
безпеки»
РЕЗОЛЮЦІЯ ІX З’ЇЗДУ ВГО «УФІБ»
Ми, члени ВГО «Українська Федерація Індустрії Безпеки», делегати
чергового IX з’їзду УФІБ, зазначаємо, що ринок продукції та послуг у сфері
електронних систем безпеки та управління будівлями перебуває у стані
гострого дефіциту кваліфікованих кадрів, спричиненого у т.ч. надвисоким
оподаткуванням фонду оплати праці, під негативним впливом періодичної
суттєвої девальвації національної валюти, продовження практик
неправомірного тиску з боку економічних підрозділів силових відомств,
випадків рейдерства. Водночас, робота членів УФІБ, яка відбувається в
умовах триваючої агресії ззовні і реформ у різних сферах, є інтегрованою до
соціально значущих заходів безпеки і економічно важливих проектів із
будівництва та реконструкції об’єктів різної форми власності. Враховуючи
зазначене, для подальшого розвитку сфери нашої діяльності вважаємо
доцільним і вкрай важливим підтримку таких пріоритетних для нас напрямів
робіт і реформ на 2019 - 2021 роки:












1. У сфері ТЗОП та АСМУБ:
розвиток саморегулювання ринку через делегування державою низки
своїх функцій профільним громадським організаціям;
підготовка кадрів;
проект ЗУ «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»;
проект ЗУ «Про зброю»;
проект ЗУ «Про зміни до ЗУ «Про охоронну діяльність»;
проекти постанов КМУ щодо будь-яких змін до ліцензійних умов
упровадження охоронної діяльності, робіт з протипожежного захисту,
діяльності у сфері архітектури та будівництва;
робота над створенням системи оцінки відповідності продукції та
послуг ТЗОП «Регістр індустрії безпеки»;
2. Інституційні реформи:
Забезпечення невідворотності покарання за правопорушення, (як за
адміністративні правопорушення, так і за кримінальні злочини);
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Створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів,
ліквідація податкової міліції та інших економічних підрозділів
правоохоронних органів;
Інституційна реформа перевіряючих та контролюючих органів:
запровадження персональної відповідальності, ризик-орієнтованого
підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні
посади;
Запровадження сучасного трудового права, заснованого на свободі
трудового договору, спрощення адміністрування податків та звітності,
спрощення документального оформлення працівника, зменшення
штрафних санкцій за порушення трудового законодавства.
3. У податковій та фінансовій сферах:
Ухвалення нового Податкового кодексу Розвитку та Митного кодексу,
які будуть містити норми по деофшоризації економіки, радикальне
зменшення розміру шкідливих прямих податків, модифікації податку
на землю, посилення контролю кордону та відповідальності за
контрабанду, імплементації зобов’язань ЄС, а також нової редакції
Бюджетного кодексу, який буде предбачати зниження неефективних
видатків державного бюджету, які перерозподіляються через публічні
фінанси, до цільового показника 35% від ВВП, оптимізацію структури
видатків
4. Реформа виборчого законодавства:
Прийняття нового виборчого кодексу (відкриті партійні списки).

Ми, учасники чергового IX з’їзду УФІБ розуміємо, що проведення цих
важливих реформ є одним з найважливіших індикаторів успіху країни, і
готові приймати участь у цій роботі в межах своїх компетенцій і
можливостей.
14.12.2018 р.

