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 ПРОЕКТ 1807 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від «  »  2018 року №    
 

Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького 

щодо неприпустимості прийняття 

проекту Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів щодо 

зменшення ставки податку на додану 

вартість, реформування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та 

звітності та підвищення прозорості 

розрахункових операцій з урахуванням 

європейської практики» 

реєстраційний №8089 від 01.03.2018 року 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 

місцевих рад”, статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши депутатське звернення депутатів 

міської ради, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

стосовно необхідності «Звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького щодо неприпустимості прийняття проекту Закону 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів щодо зменшення ставки податку на додану вартість, реформування 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та підвищення 

прозорості розрахункових операцій з урахуванням європейської практики» 

реєстраційний №8089 від 01.03.2018 року (додається). 
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2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Верховної Ради України, Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В., Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, 

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Міської ради міста Кропивницького Табалова А.О. 

 

 
 

Міський голова А.Райкович 



 Заміна раніше розміщеного додатку 
 

Додаток 

 

Верховній Раді України 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

Комітету Верховної Ради України з 
питань податкової та митної 
політики 

Комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету 

 

Комітету Верховної Ради України з 
питань запобігання і протидії 
корупції 

 

Комітету Верховної Ради України з 
питань європейської інтеграції 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо неприпустимості 
прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів щодо зменшення ставки 

податку на додану вартість, реформування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності та підвищення прозорості 
розрахункових операцій з урахуванням європейської практики» 

реєстраційний №8089 від 01.03.2018 року. 

 
1 березня 2018 року народні депутати Шинькович Андрій Васильович та 

Чекіта Геннадій Леонідович зареєстрували у Верховній Раді проект Закону з 

реєстраційним №8089 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів щодо зменшення ставки податку на додану 

вартість, реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

та підвищення прозорості розрахункових операцій з урахуванням 

європейської практики». Більша частина розроблених і підготовлених 

депутатами Верховної Ради ініціатив в цьому законопроекті викликає у нас 

серйозну стурбованість і ставить під загрозу існування малого бізнесу, який 

через несприятливу економічну ситуацію в країні і так практично знаходиться 

на межі виживання. В разі ухвалення законопроекту в нинішньому вигляді 

тисячі підприємців-спрощенців, які чесно ведуть свій бізнес і сплачують 

єдиний податок в місцеві бюджети, змушені будуть перевести свою діяльність 
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в тіньовий сектор економіки, або навіть припинити свій бізнес. В результаті 

цього їхні наймані працівники також змушені будуть працювати нелегально, 

без сплати ЄСВ та інших податків в бюджети всіх рівнів, або взагалі 

залишаться без роботи. 

Так, законопроектом пропонується повністю ліквідувати 3 групу 

платників єдиного податку, позбавивши можливості юридичних осіб – 

суб’єктів господарювання вести господарську діяльність сплачуючи єдиний 

5% податок (або 3% в разі окремої сплати ним ПДВ), за умови не перевищення 

ним обсягу річного валового доходу у сумі 5000000 грн. Це позбавляє 

можливості юридичних осіб, що обрали свого часу спрощену систему 

оподаткування, чесно сплачувати зрозумілий фіксований податок «з обороту» 

і вести спрощений бухгалтерський облік, не турбуючись при цьому про 

можливі порушення і відповідні суми штрафів, які, як правило, виявляються і 

донараховуються по результатам податкових перевірок більшості суб’єктів 

господарювання. 

Що стосується 2 групи платників єдиного податку - фізичних осіб – 

підприємців, то їхню діяльність фактично пропонують обмежити роздрібним 

продажем товарів або наданням послуг ресторанного господарства з 

торгівельних місць на ринках, в торговельних об’єктах площею до 20 

квадратних метрів, в пунктах дрібнороздрібної торговельної мережі 

некапітальної забудови площею до 20 квадратних метрів чи з використанням 

засобу пересувної торгівлі, виконанням певних видів робіт та наданням 

побутових послуг населенню, роздрібним продажем товарів дистанційним 

способом. При цьому залишається незрозумілим, які взагалі види товарів і 

послуг будуть дозволені для реалізації платникам єдиного податку 2 групи, 

адже перелік товарів і послуг, виробництво та роздрібний продаж яких може 

здійснюватися ними, буде, відповідно до запропонованих змін, окремо 

розроблятись і затверджуватись Кабінетом Міністрів України. Подібні 

обмеження значно обмежать перелік тих підприємців, які зможуть вести бізнес 

на спрощеній системі оподаткування, не маючи при цьому можливості вести 

повний бухгалтерський облік всіх операцій і нести високе податкове 

навантаження на рівні великого бізнесу, враховуючи достатньо високий рівень 

монополізації ринків нашої країни та можливість великого бізнесу 

оптимізувати своє податкове навантаження за рахунок схем з офшорними 

компаніями. 

Крім вже заборонених видів діяльності, додатково забороняється 

наступна діяльність для платників податків 1-2 групи на спрощеній системі 

оподаткування: оптова торгівля та/або посередництво в оптовій торгівлі, 

господарська діяльність з роздрібного продажу товарів та/або діяльність у 

сфері ресторанного господарства та/або діяльність з надання послуг більше 

ніж в двох торговельних об’єктах та/або місцях провадження діяльності (при 

продажі товарів дистанційним способом), роздрібний продаж товарів більше 

ніж з трьох торговельних місць на ринках. Подібний підхід є абсолютно 
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непослідовним, адже спрощену систему оподаткування створювали свого часу 

для легалізації бізнесу, підприємницької діяльності і робочих місць, натомість 

в результаті ухвалення законопроекту, на нашу думку, почнуть відбуватись 

абсолютно зворотні процеси. 

Також, платники єдиного податку другої групи будуть зобов’язані, 
відповідно до запропонованих змін, застосовувати реєстратори 

розрахункових операцій з дотриманням вимог Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг». Подібні зміни значною мірою 

ускладнять роботу підприємців на 2 групі спрощеної системи оподаткування і 

повністю нівелюють всі переваги спрощеної системи оподаткування в частині 

мінімізації товарного і бухгалтерського обліку. 

Виходячи з вищенаведеного, з метою запобігання негативних наслідків в 

економіці України, зниження надходжень податків від малого бізнесу та 

суб’єктів господарювання, що працюють на спрощеній системі оподаткування 

в бюджети всіх рівнів, недопущення збільшення безробіття, переведення 

діяльності малого бізнесу в тіньовий сектор економіки та зменшення кількості 

самозайнятого населення - просимо вжити всіх можливих заходів з метою 

недопущення прийняття Верховною Радою проекту Закону України з 

реєстраційним №8089 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів щодо зменшення ставки податку на додану 

вартість, реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

та підвищення прозорості розрахункових операцій з урахуванням 

європейської практики». 

 

 
 

З повагою, 

 

Депутати Міської ради міста 

Кропивницького VII скликання 



 Підготовлено депутатом міської ради  

 Цертієм О.М. 
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У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від «  »  2018 року №    
 

Про звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького 

щодо неприпустимості прийняття 

проекту Закону України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів щодо 

зменшення ставки податку на додану 

вартість, реформування спрощеної 

системи оподаткування, обліку та 

звітності та підвищення прозорості 

розрахункових операцій з урахуванням 

європейської практики» 

реєстраційний №8089 від 01.03.2018 року 

 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 

місцевих рад”, статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши депутатське звернення депутатів 

міської ради, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

стосовно необхідності «Звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького щодо неприпустимості прийняття проекту Закону 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів щодо зменшення ставки податку на додану вартість, реформування 
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спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та підвищення 

прозорості розрахункових операцій з урахуванням європейської практики» 

реєстраційний №8089 від 01.03.2018 року (додається). 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати копію рішення та звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Верховної Ради України, Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В., Комітету Верховної Ради України з питань податкової та 

митної політики, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, 

Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Міської ради міста Кропивницького Табалова А.О. 

 

 

Міський голова А.Райкович 



Технічна помилка розміщення 

даного додатку, вважати 

недійсним. 

Дивись доопрацьований 

 
Додаток до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 
від 15 лютого 2018 року № 1438 

 

 

Голові Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів 

та захисту споживачів 
 

Голові управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області 
 

Начальнику Кропивницького міського 

управління Держпродспоживслужби 

 

 

 

 
Відповідно до статті 4 Закону України від 12.05.1991 N 1023-XII «Про 

захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або 

використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення 

своїх особистих потреб мають право на належну якість обслуговування. 

Належною є така якість обслуговування, яка відповідає встановленим 

законодавством нормам. Подібні норми відповідно можуть встановлюватись і в 

актах локальної нормотворчості органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з питань 

захисту   прав   споживачів,   затвердженого   Указом    Президента    України 

від 13 квітня 2011 року N 465/2011, на Державну інспекцію України з питань 

захисту прав споживачів та її територіальні підрозділи покладений функціонал 

щодо державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів і рекламу в цій сфері. 

Відповідно до перепису населення серед етнічного складу населення міста 

Кропивницького, понад 85 % займають українці. Означені факти є об'єктивним 

чинником необхідності захисту української мови на території обласного центру. 

Керуючись вказаними мотивами, своїм рішенням "Про заходи щодо 

забезпечення регіональної мовної політики в місті Кропивницькому" Міська 

рада міста Кропивницького в межах компетенції встановила на виконання норм 

чинного законодавства основні засади мовної політики при наданні суб'єктами 

господарювання на території міста Кропивницького послуг в сфері 

обслуговування населення та розміщення рекламної продукції. Дотримання 

означених положень є обов'язковим на території міста Кропивницького. 
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Норми, прийняті Міською радою міста Кропивницького, передбачають 

низку концептуальних ініціатив у частині регулювання діяльності суб'єктів 

господарської діяльності. Так, Міська рада міста Кропивницького чітко 

визначила, що рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та 

інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції повинні виконуватись 

українською мовою, за виключенням назв закладів, що можуть бути прописані 

англійською або іншими мовами із зазначенням їх перекладу чи транслітерації 

українською мовою. Суб'єкти господарювання на території міста 

Кропивницького повинні надавати послуги у сфері обслуговування (спілкування 

із клієнтами, меню в закладах громадського харчування тощо) першочергово 

українською мовою і переходити на іноземну (англійську, російську та ін.) мову 

виключно на прохання споживача, у випадку, коли це є прийнятним для обох 

сторін. Порушення вказаних норм є неповагою до споживачів послуг – носіїв 

української мови та містить в собі ознаки порушення прав споживачів. 

Втім, органи місцевого самоврядування позбавлені функцій контролю за 

дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів.  Це зумовлює 

необхідність проведення роз'яснювальної роботи Міською радою міста 

Кропивницького та її виконавчих органів з суб'єктамигосподарської діяльності, 

що здійснюють свою діяльність на території міста Кропивницького, щодо 

необхідності приведення своєї діяльності у відповідність до положень цього 

рішення. А також необхідність інтенсивної співпраці Міської ради міста 

Кропивницького,   Головного управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області щодо  дотримання  суб'єктами  господарювання 

засадничих аспектів мовного законодавства на території міста Кропивницького. 

Кодекс України  про адміністративні правопорушення встановлює 

відповідальність осіб, винних у порушенні правил надання послуг працівниками 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (стаття 155 КУпАП), та 

відповідальність осіб, винних у невиконанні законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного контролю за додержанням законодавства про захист прав 

споживачів,  про проведення перевірки діяльностіпо наданню послуг 

громадянам-споживачам (стаття 1882 КУпАП). За статтею 2444 КУпАП саме на 

Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів покладені 

функції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з 

порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів за 

вищевказаними статтями. 

З огляду на вищеозначене, Міська рада міста Кропивницького звертається 

з проханням оперативно в межах компетенції реагувати на будь-які порушення 

прав споживачів, зокрема, в частині дотримання положень рішення Міської ради 

міста Кропивницького «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної 

політики в місті Кропивницькому», шляхом застосування механізмів, 

визначених законодавством. 

 
 

Міський голова А. Райкович 


