
ДАЙДЖЕСТ
Актуальні події та зміни в період 09.11.2020–22.11.2020 р. 
у діловому середовищі та нормативних актах, які стосуються ММСП  
у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.



АКТУАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКІ 
ВСТАНОВЛЕНІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ:

Постановою  КМУ № 1100 від 11.11.2020 р.  за-
тверджено карантин вихідного дня, припинено 
адаптивний карантин. З 00:00 години суботи до 
00:00 години понеділка — «карантин вихідного 
дня», введено з 14 до 30 листопада 2020 р. У ви-
хідні дні заборонено діяльність:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарю-
вання, які провадять діяльність у сфері громад-
ського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), 
крім діяльності з надання послуг громадського 
харчування із здійсненням адресної доставки за-
мовлень та замовлень на винос;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розва-
жальних центрах;

3) приймання відвідувачів в інших закладах роз-
важальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами господа-
рювання, які провадять діяльність у сфері торго-
вельного і побутового обслуговування населен-
ня, крім:

• торгівлі продуктами харчування на торговель-
них площах, не менше 60 відсотків яких призначе-
но для торгівлі продуктами харчування, пальним, 
лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення, ветеринарними препаратами, кор-
мами;
• провадження діяльності з надання фінансових 
послуг, діяльності фінансових установ і діяльно-
сті з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також 
медичної практики, ветеринарної практики, ді-
яльності автозаправних комплексів (без зон хар-
чування), діяльності з технічного обслуговування 
та ремонту транспортних засобів.



ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ДЕРЖАВОЮ ТА МІСЦЕВОЮ 
ВЛАДОЮ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ММСП ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ТА З МЕТОЮ 
УСУНЕННЯ ЙОГО НАСЛІДКІВ:

18 листопада, на черговому засіданні Уряд за-
твердив «Перелік пріоритетних для держави ін-
вестиційних проектів» сформовано на виконання 
пункту 56 Плану заходів з виконання Державної 
програми стимулювання економіки для подолан-
ня негативних наслідків, спричинених обмежу-
вальними заходами щодо запобігання виникнен-
ню і поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
на 2020–2022 роки, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534.

До переліку увійшло близько 100 проєктів, зокре-
ма у сферах охорони здоров’я, енергетики, тран-
спорту, культурної та туристичної інфраструктури, 
спортивної інфраструктури, наукової та освітньої 
інфраструктури, переробної промисловості, по-
водження з відходами, природоохоронної сфери, 
надання послуг поштового зв’язку.

«Формування уніфікованого Переліку дозволить  
ефективно використовувати ресурси держави та 
бізнесу з метою досягнення найкращого резуль-
тату — зростання економіки, залучення інвести-

цій, наповнення бюджетів, створення робочих 
місць», — прокоментував Міністр розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства Укра-
їни Ігор Петрашко.

Так, було отримано близько 600 пропозицій щодо 
включення до цього переліку від центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, а також державних підпри-
ємств. Після проведення їх скрінінгу з урахуванням 
масштабності, впливу на соціально-економічний 
розвиток країни/регіону, мультиплікаційного 
ефекту від реалізації, ступеню розробки/впрова-
дження до Переліку увійшло близько 100 інвести-
ційних проєктів.

Такі проекти можуть бути реалізовані із залучен-
ням інвестора, зокрема на умовах державно-при-
ватного партнерства, міжнародної технічної допо-
моги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. 

Уряд прийняв рішення з техніко-юридичним до-
опрацюванням в 3 дні, після чого Перелік буде 
оприлюднено на офіційних ресурсах. 

В рамках реалізації бюджетної програми «Фі-
нансова підтримка сільгосптоваровиробників» за 
напрямом «Часткова компенсація вартості сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання вітчиз-
няного виробництва» Мінекономіки розширило 
перелік української сільгосптехніки, вартість якої 
компенсується з державного бюджету.

«До переліку додано 417 нових найменувань тех-
ніки та обладнання, тепер їх налічується 14 573 від 
191 заводів-виробників. Перелік заводів-вироб-
ників також збільшився на 6. Це означає, що ско-
ристатись підтримкою зможе ще більше аграріїв 
і виробників», — коментує Міністр розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства Укра-
їни Ігор Петрашко.

Наразі аграріям вже компенсовано близько 
986,3 млн грн за придбану техніку і обладнання. 
Кошти отримали 3 601 аграрія, які придбали 7 447  
одиниць сільгосптехніки та обладнання на суму 
майже 4 млрд грн.

«Ми очікуємо, що обсяг компенсації за заявками 
по цій програмі на кінець року перевищить запла-
нований ресурс, тому Мінекономіки вже ініціюва-
ло відповідні зміни щодо перерозподілу коштів з 
інших програм. Позиція міністерства в тому, щоб 
задовольнити потреби усіх сільгоспвиробників, 
які подають документи на держпідтримку», — за-
значив Міністр.

До нових одиниць техніки додалися посівний на-
півпричіпний комплекс Narmada для посіву за тех-
нологією Strip-Till, агрегати для внесення рідких 
мінеральних добрив, зерноочищувальні сепарато-
ри, технологічне обладнання для комбікормових 
заводів та елеваторних комплексів, зерносушар-
ки, вагове обладнання для зважування сільгосп-
продукції, напівпричепи, ґрунтообробна техніка, 
обладнання для утримання ВРХ та свиней тощо.

Із Переліком вітчизняної сільськогосподарської 
техніки та обладнання можна ознайомитись за по-
силанням: https://bit.ly/38BCNis

https://bit.ly/38BCNis 


Існуючі програми підтримки, зокрема «До-
ступні кредити 5–7–9», «Часткове безробіття», бу-
дуть максимально адаптовані під потреби і запити 
бізнесу. Крім того, напрацьовуються нові форма-
ти підтримки.

Конкретні проблемні питання та пропозиції від 
підприємців були обговорені під час зустрічей 
Міністра Ігоря Петрашка з представниками біз-
нес-індустрій. Зокрема, відбулися дискусії з пред-
ставниками ресторанного бізнесу, кіноіндустрії, 
торгово-розважального бізнесу, закладів культури.

Так, в рамках вдосконалення програми «5–7–9» 
розглядаються такі пропозиції, як: розширення 
кола учасників через підвищення максимального 
рівня річного доходу підприємств;  можливість за-
стосовувати дохід підприємства за звітний період 
2020 року; питання застави і запровадження порт-
фельних гарантій (до 80 % кредиту буде покрива-
тися державою); послаблення умов щодо фонду 
оплату праці та чисельності персоналу. 

Адаптація програми «Часткове безробіття» до но-
вих карантинних умов буде здійснюватися у тіс-
ній координації з бізнесом і Центром зайнятості, 
через який і реалізовується програма. Підтримка  

буде продовжена і у зв’язку з цим, до існуючого 
бюджету програми, додатково виділено коштів 
на суму 80 млн грн. Головна мета — допомогти 
бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, 
яким скорочено робочий час, тим самим зберіга-
ючи робочі місця. 

Також під час діалогу підприємцями піднімалося 
питання орендної плати та можливість від її  звіль-
нення/відтермінування. Серед запропонованих 
варіантів рішень — взаємодія із Торгово-промис-
ловою палатою для отримання спеціальних сер-
тифікатів, що дозволяють застосування механізму 
форс-мажору. 

Ще один розглянутий формат підтримки бізне-
су — отримання грантів, у контексті яких підпри-
ємці висловили побажання підняти існуючі ліміти 
фінансової підтримки.  

Для подальшого активного діалогу, детального об-
говорення усіх питань і напрацювань збалансова-
них рішень, за дорученням Прем’єр-міністра Укра-
їни найближчим часом буде створена Міжвідомча 
робоча група. До складу групи увійдуть представ-
ники Мінекономіки, Мінфіну, профільного коміте-
ту та бізнесу.

Довідково: на 2020 рік бюджетною програмою «Фінансова підтримка сіль-
госптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сіль-
ськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» пе-
редбачено 1 млрд гривень.

Продовження програми заплановано і на наступний рік.



18.11.2020 р. Мінекономіки ініціювало перег-
ляд норм Закону України «Про особливості здійс-
нення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності щодо фізичних осіб —
підприємців та юридичних осіб, які застосовують 
спрощену систему оподаткування, обліку та звіт-
ності» від 23.02.2012 р. № 4448-VI.

Мета змін: 

• Зберегти обмеження перевірок суб’єктів мікро- 
та малого підприємництва, строк господарської 
діяльності яких не перевищує 3 років, які не засто-
совують спрощену систему оподаткування;
• Зберегти обмеження перевірок суб’єктів ММСП, 
які застосовують спрощену систему оподаткування.

Виняток: перевірки за додержання норм санітар-
ного законодавства, законодавства про працю, за-
йнятість, про рекламу щодо реклами про вакансії, 
надання соціальних послуг та перевірки ПФУ.

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ У ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ

Мінфін запропонував проект наказу щодо 
об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ, ЄСВ та наказ , яким 
пропонується доповнити податкову декларацію 
ФОП  — платника єдиного податку та платника 
єдиного податку 4 групи новим додатком, в яко-
му відображені відомості про нарахований дохід 
та суму нарахованого ЄСВ.

У разі прийняття, ці накази наберуть чинності з 
01.01.2021 р., але не раніше дня їх опублікування.



ПОДІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ММСП  У ДОНЕЦЬКІЙ, ЛУГАНСЬКІЙ  
ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Заступник керівника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Донецькій області Во-
лодимир Кирилюк повідомив на брифінгу у Кра-
маторську 10.11.2020 р., що в «червоній» зоні не 
прийнято рішення щодо призупинення роботи 
ринків, вони працюють.  Рішення про роботу рин-

ків у населених пунктах, в яких встановлено «чер-
воний» рівень епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19, приймають місцеві комісії з питань з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Департамент економіки Донецької ОДА виніс 
на громадське обговорення «Проєкт Регіональної 
програми розвитку малого і середнього підпри-
ємництва в Донецькій області на 2021–2022 роки» 
(далі — Програма).

Програма визначає сукупність взаємоузгоджених 
заходів, що будуть реалізуватись з метою створен-
ня сприятливих умов для розвитку малого і серед-
нього підприємництва, забезпечення зайнятості 
населення, підвищення конкурентоспроможності 
продукції малих і середніх підприємств.

Програмою визначені три основних напрямки 
розвитку малого і середнього підприємництва:

І. Створення сприятливого середовища для роз-
витку малого і середнього підприємництва.

ІІ. Популяризація підприємницької культури, роз-
виток підприємницьких навичок.

ІІІ. Підсилення конкурентоспроможності та інно-
ваційного потенціалу малого і середнього підпри-
ємництва.

З 21 жовтня до 6 листопада 2020 року відбули-
ся електронні обговорення з громадськістю про-
єкту Програми економічного і соціального розвит-
ку Луганської області на 2021–2023 роки.

В обговореннях взяли участь представники струк-
турних підрозділів обласної державної адміністра-
ції, територіальних підрозділів міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, громад-
ських організацій, бізнесу.

За підсумками підготовлено звіт про результати 
проведення громадського обговорення. Надані 
зауваження та пропозиції внесені до проєкту Про-
грами економічного і соціального розвитку Луган-
ської області на 2021–2023 роки.

У Запорізькій області, за 15.11.2020 р. праців-
ники поліції перевірили близько 1 000 закладів та 
припинили діяльність 20 об’єктів, які працювали 
всупереч обмежень «карантину вихідного дня», 
запроваджених урядом України. Це заклади тор-
гівлі, громадського харчування, заклади, що на-
дають побутові послуги та послуги з розміщення 
громадян.

На керівників закладів складено 20 адміністра-
тивних протоколів за ст.  44-3 (Порушення правил 
щодо карантину людей) Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. 



Українська ресторанна асоціація ініціювало проведення всеукраїнської 
акції протесту 11 листопада 2020 р., яка пройшла у 23 містах України.

Вимоги, які наголошували ресторатори:

• Пряма грошова компенсація кожному працівнику, який втратив дохід за 
час карантину.
• Пряма грошова компенсація кожному бізнесу, який втратив дохід за час 
карантину.
• Скасування неадекватних вимог (рукавички) і приведення до адекватних 
європейським санітарним нормам.
• Мораторій на перевірки і скасування незаконних протоколів.
• Скасування усіх обмежень на роботу ресторанів.
• Зменшення ставки ПДВ до 7 %.
• Недопущення підвищення тарифів на електроенергію.
• Легалізація чайових для офіціантів.
• Доступ до пільгового кредитування малого ресторанного бізнесу.
• Консультація і узгодження майбутніх обмежень з галузевими об’єднан-
нями.
• Фінансова допомога держави підприємствам, які створюють робочі місця 
для молоді, як альтернатива робочої еміграції.



Через пандемію українці почали обмежувати 
себе у пересуваннях.

Як зазначається у дослідженні Центру економіч-
ної стратегії, українці за останній тиждень жовтня 
скоротили пересування автомобілями або пішки 
на 4 %. За жовтень  місяць падіння становило 14 %.

Робочі місця теж стали відвідувати рідше — падін-
ня становить 8 % за місяць. Зазначається, що на це 
може впливати сезонне скорочення активності 
після вересня, нові карантинні заходи та зменшен-
ня пересування громадян як прояв обережності.

Також, у порівнянні з кінцем вересня, дещо охо-
лодився ринок праці. За місяць щотижневе над-
ходження нових вакансій впало на 8 %, а нових 
резюме стали публікувати на 4 % менше.

НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ММСП В УКРАЇНІ

Кафе і ресторани втратили 27 % від обсягів 
продажів через «карантин вихідного дня».

Про це йдеться у дослідженні компанії Poster, яка 
займається автоматизацією ресторанів.

Також зазначається, що обіг кафе та ресторанів 
впав на 10 % у порівнянні з попереднім тижнем 
до введення карантину вихідного дня.

На вихідні припадає основна частина виторгу за-
кладів громадського харчування. У суботу та не-
ділю ресторани заробляють в середньому 41 % 
від свого тижневого обороту, бари — 40 %, піце-
рії й кальянні — 35 %, фастфуд — 31 %, кондитер-
ські — 30 %.

Від початку карантину у березні обсяги продажів 
ресторанів впали на 81 % в порівнянні з докаран-
тинними показниками. Влітку ресторанному бізне-
су вдалося відновитися, проте з середини жовтня 
обсяги продажів знову падають.



Згідно Закону України від 14.07.2020 р.  № 786-IX 
«Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо функціонування електронного кабінету 
та спрощення роботи фізичних осіб — підприєм-
ців» з  01.01.2021 р. дозволяє «спрощенцям»-не-
платникам ПДВ вести облік в довільній формі — в 
Excel, в зошиті чи традиційно в книзі обліку (книгу 
тепер не треба реєструвати та заповнювати що-
денно). Головне — фіксувати щомісячний дохід. 
А щоденні підсумки чи поопераційні підсумки — 
лише за бажанням підприємця.

• ФОП не зобов’язані повідомляти податківців 
про те, що вони припиняють ведення Книги облі-
ку доходів (і витрат). Скасування обов’язку вести 
Книгу набирає чинності з 01.01.2021 р.
• Старі Книги ФОП не здає податківцям, а зобов’я-
заний зберігати в себе щонайменше три роки (це 
прямо випливає з порядків їх ведення: № 579 від 
19.06.2015 р. і № 481 від 16.09.2013 р.), а ще кра-
ще — доти, доки податківці не проведуть пере-
вірку.

• Електронний файл можна буде вести на 
комп’ютері, наприклад в Excel або в будь-якому 
спеціальному ПЗ.  Реєструвати цей файл у подат-
ківців буде не потрібно.
Фізичні особи — підприємці на загальній системі 
оподаткування зобов’язані вести облік доходів і 
витрат та мати підтверджуючі документи щодо по-
ходження товару. Облік доходів і витрат може ве-
стися в паперовому та/або електронному вигляді, 
у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів 
і витрат, та порядок ведення такого обліку визна-
чаються центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну 
фінансову політику (Міністерство фінансів).

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ЗАДАВАЛИ ПІД ЧАС КОНСУЛЬТАЦІЙ

З проведених 40 консультацій у вказаний період було обговорено такі теми:

Зміни у 
оподаткуванні 

ММСП

Порядок 
впровадження 

РРО/ПРРО

Грантові 
конкурси: 

підготовка та 
умови участі

Переорієнтування 
бізнесу в умовах 

пандемії та пошук 
нових ідей

Карантинні 
заходи та 

санітарні норми

Інші питання

7 11 3 8 3 8

 «ЯКІ ЗМІНИ ВІДБУЛИСЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ, ДЛЯ ММСП –
СПРОЩЕНЦІВ ЩОДО ВЕДЕННЯ КНИГИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ 
ТА ВИТРАТ?»



Цей дайджест було розроблено у межах Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агент-
ства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ген-
дерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд 
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподар-
ська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський 
Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Укра-
їні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, 
Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.


