МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
ПРОТОКОЛ № 3
засідання Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та
малого підприємництва

26.12.2019

м. Київ

Головував: Романович Д. О.
Присутні: Бедричук Н. В., Верцімаха Г. А., Ганул М. В., Гетман О. О., Данілов І. О.,
Добровольська О. О., Дубас А. Б., Дядюра І. Г., Касян Ю. В., Колесніков О. О., Кубрін
С. В., Куц М. О., Лаба М. С., Латишева М. Б., Овчаренко В. П., Пліва О. А., Плотник
Н. А., Сніховський О. О., Стрикун Г. В., Хомутський А. В., Хотенко О. А.,
Чорний В. І.
Секретар: Палазов О. В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Заслуховування інформації Міністерства фінансів та Державної податкової служби
про вжиті заходи відповідно до питань 2.1 – 2.3 Протоколу № 2 від 18.11.2019 засідання
Координаційної ради.
2. Заслуховування представників Національної бізнес коаліції та Громадської
організації “Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу
“Фортеця”” стосовно питання 2.5 Протоколу № 2 від 18.11.2019 засідання
Координаційної ради.
3. Обговорення законопроекту відповідно до питання 3.1 Протоколу № 2 від 18.11.2019
засідання Координаційної ради.
4. Обговорення ініціатив щодо лібералізації ринку праці.
5. Інформування про стан підготовки Урядової програми фінансової підтримки малого
та середнього бізнесу.
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ВИРІШИЛИ:
1. Мінекономіки:
- забезпечити проведення засідань Координаційної ради 13 та 27 січня 2020 року;
- подати на розгляд членам Координаційної ради проєкт календарного плану
засідань на 2020 рік, передбачивши в ньому проведення засідань двічі на місяць;
- щонайменше за 3-4 дні до засідання направляти членам Координаційної ради
проєкт порядку денного засідання;
- опрацювати питання висвітлення інформації про результати діяльності
Координаційної ради у публічному доступі для громадськості.
2. Інформацію Міністерства фінансів та Державної податкової служби з питання 1
порядку денного взяти до відома.
2.1. Міністерству фінансів та Державній податковій службі продовжити роботу над
проєктами наказів Міністерства фінансів “Про внесення змін до наказу Міністерства
фінансів України від 14 червня 2016 року № 547” та “Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13”.
2.2. Державній податковій службі надати членам Координаційної ради посилання на
інформацію про застосування реєстраторів розрахункових операцій при продажу
товарів (наданні послуг) в мережі Інтернет (доступна за посиланням http://bit.ly/2rtClzL) та інформацію для фізичних осіб-підприємців – платників єдиного
податку щодо застосування РРО (доступна за посиланням - http://bit.ly/2rvkPLF).
Державній податковій службі та Міністерству фінансів опрацювати питання
надання узагальнюючої податкової консультації у разі наявності додаткових питань та
неузгодженостей з боку бізнесу.
2.3. Інформацію Державної податкової служби стосовно розміщення інформації про
вікові групи фізичних осіб-підприємців у розрізі груп платників єдиного податку (1, 2,
3 групи) на офіційному веб-сайті за посиланням: http://bit.ly/3793g2V взяти до відома.
2.4. Державній податковій службі врахувати застереження Національної бізнес
коаліції (Гетьмана О. О.) щодо усунення можливих технічних проблем при
використанні суб’єктами господарювання програмних РРО в оффлайн-режимі під час
технічних збоїв інтернет мережі.
2.5. Представникам громадських організацій, що представляють інтереси
суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва, врахувати пропозицію
Державної податкової служби щодо необхідності надання відповідних пропозицій та
зауважень від суб’єктів господарювання безпосередньо під час тестування програмних
РРО для їх подальшого удосконалення (https://prrosto.kmu.gov.ua).
2.6. Державній податковій службі, Міністерству фінансів та членам
Координаційної ради опрацювати питання можливого навчання потенційних
користувачів програмними РРО з урахуванням застережень Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” (Пліва О. А.) щодо
незадовільного рівня цифрових навичок населення.
Довідково. За даними дослідження «Цифрова грамотність населення України»,
проведеного за ініціативою Міністерства цифрової трансформації, 37,9%
українців віком 18–70 років мають цифрові навички на рівні нижчому за
середній, ще 15,1% взагалі їх не мають.
3. Українській асоціації прямого продажу (Бедричук Н. В.) надати секретаріату
Координаційної ради перелік питань, що потребують вирішення. Державній
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податковій службі разом з Міністерством фінансів опрацювати питання надання
узагальнюючої податкової консультації.
4. Презентацію Національної бізнес коаліції (Гетьман О. О.) щодо моделей фіскалізації
мікро- та малого підприємництва до пункту 2 порядку денного взяти до відома.
5. Інформацію Голови Ради стосовно законопроекту взяти до відома.
5.1. Підтримати ініціативу стосовно скасування відповідальності суб'єктів
господарювання за деякі порушення, пов'язані із застосуванням програмних
реєстраторів розрахункових операцій, а також впровадження ризик-орієнтованого
підходу при проведенні контролюючими органами фактичних перевірок щодо
додержання фізичними особами – підприємцями вимог у сфері застосування
реєстраторів розрахункових операцій.
5.2. Інформацію Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація
міст України” (Пліва О. А.) про недоцільність запровадження мораторію на перевірки
взяти до відома.
5.3. Членами Координаційної ради більшістю голосів висловлено підтримку
необхідності перегляду розмірів граничних обсягів доходів фізичних осіб підприємців 1 - 3 групи спрощеної системи оподаткування. Секретаріату
Координаційної ради підготувати проєкт звернення до Голови Верховної Ради
України стосовно підтримки перегляду розмірів граничних обсягів доходів фізичних
осіб - підприємців 1 - 3 групи спрощеної системи оподаткування та надати його для
опрацювання членам Координаційної ради до наступного засідання Координаційної
ради.
6. Інформацію Голови Ради щодо лібералізації ринку праці та щодо програми
кредитування малого та середнього бізнесу, анонсованої Президентом України та
Прем’єр-міністром України взяти до відома.
6.1. Членам Ради у разі наявності надати Мінекономіки пропозиції щодо можливого
реформування Держпраці з метою подальшої детінізації ринку праці, а також
пропозиції, пов’язані з дерегуляцією господарської діяльності.
7. Членам Ради надати секретаріату Ради перелік проблемних питань, які потребують
розгляду на засіданнях Ради.

Головуючий,
Заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Д. О. Романович

Секретар

О. В. Палазов

