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

На засіданні Державної комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 23.10.2020 р. було оновлено рівні епідеміоло-
гічної небезпеки поширення COVID-19.

Також Комісія розглянула питання щодо обмежень 
в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небез-
пеки поширення COVID-19. Новий розподіл набув 
чинності з 26.10.2020 р.
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ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛО ЗДІЙСНЕНО ДЕРЖАВОЮ ТА МІСЦЕВОЮ 
ВЛАДОЮ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ММСП ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ТА З МЕТОЮ 
УСУНЕННЯ ЙОГО НАСЛІДКІВ:

06.11.2020 р. відбулася презентація Економіч-
ного аудиту України та Векторів економічного роз-
витку до 2030 року. У події взяли участь Президент 
України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Дмитро Ра-
зумков, Перший заступник Голови Верховної Ради 
Руслан Стефанчук, представники бізнесу, науков-
ці та інші. 

Над розробкою документів працювали представ-
ники Мінекономіки у складі урядової робочої гру-
пи, а також 20 секторальних експертних груп. Було 
проведено більше 300 візійних сесій та інтерв’ю.

«Аудит та економічні вектори стануть основою для 
«Національної економічної стратегії 2030». Важли-
во, що до створення цього програмного докумен-
ту залучені абсолютно всі сторони. Це і експертне 
середовище, і бізнес, і представники влади,  нау-
ковці, міжнародні аналітики. Стратегія стане на-
шою дорожньою картою і чітким орієнтиром  до 
якісних змін», — прокоментував Міністр розвит-
ку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Ігор Петрашко. 

   Так, за результатами підрахунків, нереалізований 
потенціал нашої держави, при умові імплементації 
визначених економічних векторів, складає 1 трлн 
доларів. Зокрема, такий потенціал є у земельній 

Сайт Запорізької ОДА повідомляє, що за вере-
сень-жовтень 2020 р.було перевірено понад 300 
об’єктів на дотримання тимчасових рекомендацій 
щодо організації протиепідемічних заходів на пе-
ріод карантину. Було охоплено різні сфери діяль-
ності: торгівля продовольчими та непродовольчи-
ми товарами, заклади громадського харчування, 
ринок, заклади дошкільної та загальної середньої 
освіти, транспортні перевезення, комунальні під-
приємства. Порушення виявлені майже на 80 %  
перевірених об’єктів, складено 22 протоколи про 
порушення.

галузі, у сфері користуванні надрами та водними 
ресурсами, лісовій галузі, у міжнародній торгівлі 
та транзиті, технологічній та інвестиційній сферах 
тощо.

   На основі цих підрахунків були визначені еко-
номічні вектори, які зможуть забезпечити віднов-
лення та майбутнє зростання економіки України. 
Серед них:

• Зменшення частки держави в економіці (про-
довження приватизації)
• Розвиток фінансового сектору
• Зменшення регуляторного навантаження на 
бізнес
• Розвиток інфраструктури в сільськогосподар-
ському секторі
• Сприятливий податковий та правовий режим 
для інноваційних та дослідницьких компаній
• Цифрова економіка
• Репутація України у світі та посилення торго-
вельної дипломатії
• Створення економічного підґрунтя для розвитку 
освіти, медицини, культури та соціальних послуг.

Найпоширеніші порушення: працівниками перед 
початком зміни не проводиться температурний 
скринінг, не організовані місця для обробки рук 
спиртовмісними антисептиками для відвідува-
чів,  недотримання «маскового режиму» та соці-
альної дистанції, відсутнє маркування щодо її до-
тримання, не організовано централізований збір 
використаних засобів індивідуального захисту, 
паперових серветок в окремі контейнери (урни) 
з кришками та одноразовими поліетиленовими 
пакетами з подальшою утилізацією, не створені 
умови для миття рук з милом, вологе прибирання 
виробничих приміщень та поверхонь, місць кон-
такту рук працівників і відвідувачів не проводить-
ся кожні 2 години.
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Міністерство цифрової трансформації України 
в жовтні запустило на порталі ДІЯ онлайн-реєстра-
цію ТОВ і зробила її простішою — замість 88 полів 
у заяві залишилося лише 46.

Зареєструвати бізнес можна не виходячи з дому: 
замість 20 годин на оформлення документів - до 
30 хвилин на подачу заяви онлайн. Тепер кілька 
засновників можуть віддалено онлайн зареєстру-
вати ТОВ. До цього це зробити було неможливо. 
Серед нововведень — модельний статут форму-
ється автоматично під час реєстрації ТОВ на пор-
талі «Дія».

АКТУАЛЬНІ ЗМІНИ У ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ

03.11.2020р. на засіданні Верховної Ради Укра-
їни було схвалено законопроєкт № 4051 «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення правового регулювання дистан-
ційної роботи». Документ чітко розмежовує по-
няття дистанційної та надомної праці і фактично 
запроваджує два самостійні види роботи. Також 
законопроєкт уточнює поняття гнучкого робочого 
часу, який вперше застосували з початком каран-
тину. Законопроєкт закріплює обов’язок  робото-
давця не менш ніж за два місяці ознайомити спів-
робітників з умовами та специфікою переведення 
на режим гнучкого робочого часу та забезпечити 
точний облік відпрацьованого часу та контроль за 
його дотриманням. 

Законопроєкт позитивно сприйняли Федерація 
роботодавців України та профспілкові організації. 
Вдосконалення правового регулювання дистан-
ційної та надомної роботи сприятиме детінізації 
нелегальної праці та створить законодавчі стиму-
ли для переведення великої кількості працівни-
ків з роботи за договорами цивільно-правового 
характеру на повноцінні трудові договори із ро-
ботодавцями.

Сьогодні державна економія завдяки реєстрації 
бізнесу онлайн становить 17 млн гривень на рік. 
Потенційно завдяки використанню електронно-
го формату реєстрації, ліквідації, та зміни даних 
ФОП Україна може заощаджувати до 255 млн гри-
вень на рік.

Рік тому лише 4–6 % приватних підприємців в 
Україні розпочинали бізнес онлайн. Наразі ця циф-
ра становить 50 %. Тож, бізнес активно переходить 
в онлайн.

Наказом  Мінекономіки № 1130 від 16.06.2020 р., 
який вступив в дію 02.10.2020  р. скасовано   
обов’язковість ведення Книги відгуків та пропо-
зицій. Така практика цілком відповідає європей-

0З.11.2020  р. Державна податкова служба 
України запускає новий електронний сервіс — 
«infoTAX». 

На першому етапі роботи цього сервісу платники 
за допомогою месенджерів Telegram, Viber мати-
муть можливість отримувати інформацію щодо 
стану розрахунків з бюджетом, реєстраційні та об-
лікові дані, повідомлення про результати обробки 
документів, нагадування про необхідність подання 
звітності та сплати податків.

На другому етапі передбачено предзаповнення 
звітності для платників єдиного податку, перехід 
до сплати податків у «два кліки», оповіщення про 
виникнення податкового боргу.

Доступ до нового сервісу буде надійно захищено 
та відбуватиметься через обов’язкову ідентифіка-
цію особи за допомогою ID-банкінгу або кваліфі-
кованого електронного підпису, який на сьогодні 
можна отримати не виходячи з дому.

У подальшому вказаний сервіс буде інтегровано 
з порталом «Дія».

ським та світовим стандартам, сприятиме нала-
годженню ефективної комунікації між бізнесом та 
споживачем й дозволить зменшити кількість «фор-
мальних» перевірок бізнесу.
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ПОДІЇ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ММСП У ДОНЕЦЬКІЙ, ЛУГАНСЬКІЙ 
ТА ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

У жовтні 2020 року платники податків найчасті-
ше звертались до ГУ ДПС у Донецькій області за от-
риманням адміністративних послуг з видачі  картки 
платника податків про реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків (6 203 або 40,4 % від 
наданих адміністративних послуг) та за відомостя-
ми з Державного реєстру фізичних осіб — платни-
ків податків про суми/джерела виплачених доходів 
та утриманих податків (2 959 або 19,3 %).

Серед платників податків продовжує збільшува-
тись популярність адміністративних послуг з ви-
дачі витягів з реєстру платників єдиного податку 
(1 057) та видачі довідки про відсутність забор-
гованості з платежів, контроль за справлянням 
яких покладено на контролюючі органи  (видано 
705 довідок, з них в електронному вигляді 71,8 %).

Не втрачають свою популярність адміністративні 
послуги з реєстрації платників єдиного податку 
(702), реєстрації книг обліку доходів та книг об-
ліку доходів і витрат платникам єдиного податку 
(646), реєстрації книг обліку розрахункових опе-
рацій (767).

Крім того видано 467 ліцензій на роздрібну торгів-
лю алкогольними напоями та 445 ліцензій на ре-
алізацію тютюнових виробів. За заявами суб’єктів 
господарювання анульовано 80 ліцензій на право 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 66 лі-
цензій на право роздрібної торгівлі тютюновими 
виробами.

В Луганській області  діє 23,6 тис. суб’єктів МСП 
або 99,97 % від загальної кількості суб’єктів під-
приємництва.

У МСП зайнято 86,4 тис. осіб, що становить 28,4 % 
до загальної кількості зайнятих працівників в ре-
гіоні або 89,6 % до загальної кількості зайнятих в 
підприємництві.

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, по-
слуг) середніми та малими підприємствами (без 
урахування фізичних осіб — підприємців) у за-
гальному обсязі реалізованої продукції регіону 
склала 76,5 % (31,8 млрд грн).

Підтримати бізнес спрямовані заходи Регіональної 
цільової програми розвитку та підтримки малого 
і середнього підприємництва на 2018–2020 роки.

Крім того, підприємці Луганщини брали участь у 
державній програмі «Доступні кредити 5-7-9 %». 
Протягом лютого-вересня суб’єкти малого підпри-
ємництва отримали кредити за пільговими відсо-
тками  на суму 40,2 млн грн.

У рамках реалізації заходів Програми створюва-
лись сприятливі умови для розвитку підприєм-
ництва.

В регіоні діяло 19 центрів надання адміністра-
тивних послуг. Протягом 9 місяців через центри 
суб’єкти господарської діяльності та громадяни 
отримали 250,5 тис. адміністративних послуг.

Підтримкою підприємництва займалися 9 біз-
нес-центрів, Луганське відділення Українського 
державного фонду підтримки фермерських госпо-
дарств та 43 громадські об’єднання підприємців. 
При місцевих органах влади створені та діють 17 
консультативно-дорадчих органів з питань роз-
витку підприємництва.

В регіоні реалізується п’ять донорських проєктів 
підтримки МСП. Зокрема, проєкт «Програма Євро-
пейського Союзу для Сходу України» виконуєть-
ся Німецьким державним банком розвитку (KFW) 
за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
В рамках цього проєкту реалізується програма 
«FinancEast», мета якої — відновлення фінансуван-
ня інвестиційних проєктів суб’єктів мікро, малого 
та середнього підприємництва (ММСП) Донецької 
та Луганської областей через банківські та лізинго-
ві установи. Реалізацію програми забезпечує Фонд 
розвитку підприємництва (ФРП). Фінансову під-
тримку у вигляді субсидій і компенсацій отрима-
ли (на 01.10.2020 р.) 63 суб’єкти ММСП Луганської 
області для реалізації 75 інвестиційних проєктів 
на загальну суму 98,8 млн грн.

Реалізація Програми сприяла створенню в області 
нових робочих місць. За інформацією органів міс-
цевого самоврядування та райдержадміністрацій 
протягом 9 місяців за рахунок МСП створено 2 456 
нових робочих місць.
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У Запорізькій області у січні-жовтні 2020 р. 
представники малого і середнього бізнесу спря-
мували 1 мільярд 224 мільйони гривень єдиного 
податку, що перевищило рівень сплати аналогіч-
ного періоду минулого року на 81 мільйон або на 7 
відсотків. Фізичні особи — підприємці поповнили 
бюджети на 815 мільйонів, суб’єкти господарюван-
ня-юридичні особи — на 150 мільйонів, підприєм-
ства сільського господарства — на 259 мільйонів.

У Луганській області  у січні-жовтні 2020 року 
представники малого і середнього бізнесу спря-
мували  до місцевих бюджетів надійшло 369,2 млн 
гривень.

   Основна частина надходжень єдиного податку, 
а це 183 млн гривень, сплачена фізичними особа-
ми — підприємцями, які працюють на спрощеній 
системі оподаткування. Юридичні особи — плат-
ники єдиного податку ІІІ групи перерахували до 
місцевої скарбниці 26 млн гривень, сільськогоспо-
дарські товаровиробники — 160,2 млн гривень.

   У порівнянні з показниками січня-жовтня 2019 
року надходження єдиного податку збільшились 
на 29,1 млн гривень або на 8,6 %.

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

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ЗАДАВАЛИ ПІД ЧАС КОНСУЛЬТАЦІЙ

З проведених 20 консультацій у вказаний період було обговорено такі теми:

3 4 3 3 52

Надходження до місцевих бюджетів у січні-жовтні. 
Головне управління ДПС у Запорізькій області

7 млрд
590 

млн грн

7 млрд
935,6 

млн грн

2019 2020

+ 345,6  
млн грн Основні податки

Єдиний податок
1,2 млрд грн

Плата за землю
893 млн грн

Акцизний податок
151 млн грн

Рентна плата
142 млн грн

ПДФО

5 млрд
150  
млн грн



7Актуальні події та зміни в період 26.10.2020–08.11.2020 р. у діловому середовищі та нормативних актах,  
які стосуються ММСП у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

ЧЕРЕЗ КАРАНТИН ПЕРЕНЕСЕНІ СТРОКИ:

«ЯКИЙ НОВИЙ РОЗМІР ГРАНИЧНИХ ОБСЯГІВ ДЛЯ СПРОЩЕНОЇ 
СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОЛИ ПОТРІБНО ОБОВ’ЯЗКОВО 
ЗАСТОСОВУВАТИ РРО?»

З  2 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 30.03.2020 № 540-ІХ та відбулися зміни гранич-
них обсягів для спрощеної системи оподаткування ММСБ:

• для І групи — 1 млн грн замість 300 тис. грн;
• для  ІІ групи — 5 млн грн замість 1,5 млн грн;
• для  ІІІ групи — 7 млн грн замість 5 млн гривень.

З 1 січня 2021 року до 1 квітня 2021 року реєстра-
тори розрахункових операцій та/або програмні 
реєстратори розрахункових операцій не застосо-
вуються платниками єдиного податку другої – чет-
вертої груп (фізичними особами – підприємцями), 
обсяг доходу яких протягом календарного року не 
перевищує 1 000 000 гривень, незалежно від об-
раного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

• реалізацію товарів (надання послуг) через ме-
режу Інтернет;
• реалізацію технічно складних побутових това-
рів, що підлягають гарантійному ремонту;
• реалізацію лікарських засобів, виробів медич-
ного призначення та надання платних послуг у 
сфері охорони здоров’я;
• реалізацію ювелірних та побутових виробів з 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, до-
рогоцінного каміння органогенного утворення та 
напівдорогоцінного каміння;

• роздрібну торгівлю вживаними товарами в ма-
газинах (група 47.79 КВЕД);
• діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидко-
го обслуговування, якщо така діяльність є іншою, 
ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України 
«Про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг»;
• діяльність туристичних агентств, туристичних 
операторів;
• діяльність готелів і подібних засобів тимчасово-
го розміщення (група 55.10 КВЕД);
• реалізацію текстилю (крім реалізації за готівко-
ві кошти на ринках), деталей та приладдя для ав-
тотранспортних засобів відповідно до переліку, 
що затверджується Кабінетом Міністрів України.

• З 19.04.2020 на 01.08.2020 — впровадження нових правил з РРО/ПРРО
• З 01.10.2020 на 01.01.2021 — перенесено обов`язкове застосування РРО/ПРРО для 
спрощеної системи для окремих видів діяльності
• З 01.01.2021 на 01.04.2021 — перенесено  застосування РРО/ПРРО для всіх груп 
спрощеної системи
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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.


