
Резолюція 

Всеукраїнського економічного форуму 

«Малий та середній бізнес Одеса 2019» 

 
12 липня 2019 року        м. Одеса 

 

За підсумками виступів 47 представників об’єднань малого та середнього 

підприємництва та підприємців із 12 областей та 20 міст України, обговорень в 3-х 

тематичних і робочих групах Форуму, які відбулися в місті Одеса 12 липня 2019 року, 

З ОГЛЯДУ НА 

Визнання внеску малого та середнього підприємництва в економічний та соціальний 

розвиток України, її регіонів і громад, та необхідності послідовної державної політики 

розвитку підприємництва і підтримки МСП. 

Необхідність постійної участі представників МСП у розробці та реалізації державної 

політики на національному і регіональному рівнях, взаємодії органів виконавчої влади та 

об’єднаннями суб’єктів МСП на засадах інклюзивності, відкритості, прозорості та 

підзвітності, а також участі об’єднань МСП у процедурах конкурсного відбору керівників 

відповідних органів та щорічному оцінюванні службовців. 

Необхідність подальшого дерегулювання, скорочення дозвільних обмежень і 

спрощення надання адміністративних послуг за єдиними для всіх регіонів стандартами та 

мінімізації корупційних ризиків задля детінізації і посилення конкурентоспроможності 

МСП. 

Надзвичайне значення неухильного дотримання принципу верховенства права, 

спрощення доступу до правосуддя та реформування судової системи, а також завершення 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади створенням 

інституту префектів, одним з ключових завдань яких має бути нагляд за конституційністю 

та законністю діяльності органів місцевого самоврядування. 

Визнання того, що посилення штрафів та інших державних санкцій не приводить до 

збільшення бюджетних доходів, зайнятості та продуктивності в приватному секторі без 

стабільного і сприятливого оподаткування  

Підтвердження учасниками Форуму підтримки вимог Резолюції Форуму ділових кіл 

у м. Суми від 27 березня 2018 року. 

  

Ми, учасники Форуму «МСБ Одеса 2019», ВИРІШИЛИ: 

  

1. Наполягати на створенні при Комітетах Верховної Ради України (зокрема, Комітет з 

питань економічної політики, Комітет з питань промислової політики та підприємництва, 

Комітет з питань податкової та митної політики) підкомітетів з питань підтримки і розвитку 

малого та середнього підприємництва та консультаційно-дорадчих органів за участі 

представників об’єднань МСП. 

  

2. Звернутись до Президента України з пропозиціями:  

1) Ініціювати, в межах повноважень, невідкладні зміни до законодавства, спрямовані на 

ефективну розробку, координацію і реалізацію державної політики з розвитку і підтримки 

МСП та громадський контроль. 

2) Забезпечити шляхом внесення ініційованих змін, зокрема: 

- своєчасний і безперешкодний доступ до публічної інформації та проектів рішень у сфері 

розвитку і підтримки МСП; 

- регулярні (не рідше одного разу на квартал) звіти державних органів про результати 

консультацій з представниками МСП та їх публікацію на офіційних сайтах, у державних і 

комунальних ЗМІ, а також врахування цих результатів при оцінці діяльності державних 

службовців та службовців органів місцевого самоврядування; 



- структурований та орієнтований на результат діалог між державними органами та 

об’єднаннями МСП (регулярні слухання, форуми, спільні платформи, дорадчі органи 

тощо); 

- активне залучення об’єднань МСП до розробки рішень щодо державної політики у сфері 

розвитку і підтримки МСП (спільні робочі групи, постійні і тимчасові комітети тощо). 

  

3. Вимагати від Кабінету Міністрів України: 

1. Відновити діяльність регіональних Рад підприємців у всіх областях та місті Києві, а також 

Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. 

2. Забезпечити, зокрема: 

- включення до складу регіональних Рад підприємців представників місцевих об’єднань 

малого та середнього підприємництва обраних за прозорими процедурами; 

- включення до складу Ради підприємців при КМУ представників регіональних Рад 

підприємців обраних за прозорими процедурами; 

- проведення засідань регіональних рад підприємців та Ради підприємців при КМУ 

принаймні щоквартально, за участі відповідно, керівників місцевих державних 

адміністрацій, членів Уряду та Прем’єр-міністра України. 

 

4. Вимагати розгляду Верховною Радою України законопроектів, що мають пріоритетне 

значення для розвитку і підтримки МСП в цілому, зокрема: 

- про зміни до Податкового кодексу України – щодо підвищення граничних сум річного 

доходу платників єдиного податку першої - третьої груп та збільшення обсягу 

оподатковуваних операцій за останні дванадцять місяців для обов’язкової реєстрації 

платником ПДВ; 

- про зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» – щодо застосування до підприємців на загальній системі 

оподаткування таких саме правил нарахування єдиного соціального внеску, як для 

підприємців на спрощеній системі оподаткування та зменшення його розміру;  

- про зміни до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» – щодо особливостей 

/ спрощеного обліку праці фізичними особами-підприємцями і самозайнятими особами.  

5. Затвердити перелік проектів законів України та інших актів законодавства у сфері 

розвитку та підтримки МСП, запропонованих для розробки, розгляду або повторного 

розгляду Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, як невід’ємний 

додаток (додатки) до цієї Резолюції. 

 

6. Затвердити персональний склад Організаційного комітету зі створення Коаліції МСП . 

 

7. Об’єднати зусилля для формування у Верховній Раді України нового скликання 

міжфракційного депутатського об’єднання підтримки розвитку малого і середнього бізнесу 

та дієвого представництва його інтересів і забезпечення ефективної взаємодії цього 

об’єднання з представниками об’єднань МСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток до Резолюції  

Всеукраїнського економічного форуму 

«Малий та середній бізнес Одеса 2019» від 12 липня 2019 року 

 

ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, 

які знаходились на розгляді у Верховній Раді України і які необхідно 

повторно внести на розгляд нової Верховної Ради України, які 

отримали підтримку МСП як такі, що відповідають їх інтересам 
Назва і реквізити законопроекту 

 
Загальне спрямування 

законопроекту 

Рекомендації до законопроекту 

Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» 

(щодо спрощення порядку складання 

та подання фінансової звітності для 

суб’єктів мікропідприємництва) 

(№1073 від 27.11.2014) 

Законопроект передбачає 

спрощення порядку подання 

фінансової звітності 

суб’єктами 

мікропідприємництва 

 

1. Розглянути можливість 

подання податкової звітності 

суб’єктами 

мікропідприємництва один раз 

на рік. 

2. Скасувати подання щорічної 

звітності про сплату ЄСВ, якщо 

щомісячний внесок не 

перевищує мінімального 

розміру. 

 
Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законів 

України (щодо застосування 

реєстраторів розрахункових 

операцій) 

(№ 1718 від 13.01.2015) 

Законопроект відновлює 

право платників єдиного 

податку І-ІІІ гр. (фізичні 

особи-підприємці, юридичні 

особи, які надають послуги), 

не застосувати РРО. 

 

Розробити оптимальну систему 

адміністрування застосування 

РРО. 

 
Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

відміни посилення фіскального та 

адміністративного тиску на доходи 

фізичних осіб 

(№ 1877 від 29.01.2015 

Законопроект спрямовано на 

зменшення фіскального 

тиску на суб’єкти 

господарської діяльності при 

нарахуванні ЄСВ 

 

  

Розглянути можливість 

запровадження заохочувальних 

законодавчих механізмів для 

реальної легалізації тіньових 

заробітних плат та неофіційної 

зайнятості. 

 
Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо реєстрації осіб 

платниками податку на додану 

вартість 

(№2272 від 02.03.2015) 

Законопроект передбачає 

спрощення реєстраційних 

процедур для суб’єктів 

господарювання, які 

одночасно бажають набути 

статусу платника ПДВ і 

використовувати спрощену 

систему оподаткування 

 

1. Передбачити можливість 

отримання статусу платника 

ПДВ одночасно з реєстрацією 

суб’єкта господарювання. 

2. Передбачити можливість 

зупинення розгляду заяви про 

перехід на спрощену систему 

опадткування з наданням 

терміну на усунення її 

недоліків. 

3. Встановити відповідальність 

за необґрунтовану відмову у 

переході на спрощену систему 

оподаткування. 

 

 



Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про особисте 

селянське господарство» щодо 

розвитку сільського зеленого 

туризму 

(№ 2232а від 02.07.2015) 

Законопроект спрямований 

на законодавче 

врегулювання зеленого 

туризму в України 

 

1. Надати чітке законодавче 

визначення поняття «сільський 

зелений туризм». 

2. Визначити чіткий, простий та 

зрозумілий алгоритм 

оподаткування сільського 

зеленого туризму. 

3. Передбачити можливість 

пільгового кредитування для 

розвитку сільського зеленого 

туризму 

 

 
Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення рівності та 

прозорості доступу суб’єктів 

господарювання до об’єктів 

державного і комунального майна 

(від 4008 від 03.02.2016) 

Законопроект спрямований 

на забезпечення прозорості і 

рівності доступу до об’єктів  

державного і комунального 

майна, запобігання 

зловживання та 

неефективному 

використанню об’єктів 

державного і комунального 

майна. 

 

1. Визначити вичерпний 

перелік документів, які 

подаються особами, що 

бажають укласти договір 

оренди. 

2. Узгодити із суміжним 

законодавством порядок сплати 

орендної плати та плати за 

користування земельною 

ділянкою під орендованим 

нерухомим майном. 

3. Розширити перелік 

можливих напрямків 

використання орендної плати 

комунальним підприємствам. 

 

 
Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо скорочення кількості 

документів дозвільного характеру 

шляхом розширення сфери 

застосування декларативного 

принципу  

(№ 4131-1 від 03.03.2016) 

Законопроект передбачає 

зменшення дозвільних і 

бюрократичних бар’єрів у 

сфері господарської 

діяльності, зокрема, 

скорочення кількості 

документів дозвільного 

характеру та часткову 

заміну їх деклараціями 

 

1. Уточнити встановлений 

законопроектом перелік 

випадків застосування 

декларативного принципу. 

2. Спростити процедуру 

застосування декларативного 

принципу. 

3. Посилити відповідальності 

посадових осіб за 

перешкоджання суб’єктам 

господарювання у реалізації 

свого права на свободу 

підприємницької діяльності. 

 

 
Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання 

адміністративної відповідальності за 

порушення трудового законодавства 

( №5711 від 25.01.2017) 

Законопроект передбачає 

зменшення розміру санкцій, 

що накладаються у разі 

порушення законодавства 

про працю та посилення 

відповідальності 

роботодавців перед 

працівниками 

 

 

1. Передбачити, що 

притягнення до 

адміністративної 

відповідальності за порушення 

законодавства про працю 

здійснюється за порушення, що 

встановлені виключно в 

КУпАП. 

2. Встановити, що фінансові 

санкції сплачуються лише у 

випадку не усунення порушень 

впродовж наданого строку. 



3. Передбачити, що у разі, коли 

особа зареєстрована як фізична 

особа-підприємець та як само 

зайнята особа ЄСВ сплачується 

одноразово за самостійно 

обраним видом діяльності. 

 

 
Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо запобігання надмірному тиску 

на суб’єктів господарювання заходів 

державного нагляду (контролю) за 

додержанням законодавства про 

працю та зайнятість населення 

(№ 6489 від 23.05.2017) 
 

Законопроект передбачає 

удосконалення порядку 

здійснення державного 

нагляду за додержанням 

законодавства про працю та 

зайнятість населення, 

підвищення його 

ефективності, зменшення 

фінансового навантаження 

на суб’єктів 

господарювання. 

 

1. Уточнити процедуру та 

підстави для притягнення до 

адміністративної 

відповідальності посадових 

осіб, органів державного 

нагляду (контролю) за 

неправомірні дії і рішення. 

2. Посилити відповідальність 

посадових осіб, органів 

державного нагляду (контролю) 

за порушення законодавства 

при проведенні перевірок та 

інших контрольних заходів. 

 
Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо сприяння розвитку 

промисловості, інвестиційної 

діяльності, захисту та гарантування 

прав і законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності  

(№ 6671 від 06.07.2017) 
 

Законопроект спрямований 

на зміну моделі підключення 

промислових споживачів до 

інженерних мереж та 

встановлення справедливих 

ринкових відносин між 

замовниками будівництва 

інженерних мереж та 

суб’єктами природних 

монополій. 

 

1. Доопрацювати пропоновану 

процедуру встановлення 

сервітутів для прокладання 

інженерних мереж 

2. Визначити процедуру та 

підстави отримання суб’єктами 

природних монополій 

новозбудованих мереж від 

суб’єктів, які ці мережі 

збудували (із гарантуванням 

захисту їх прав та інтересів). 

3. Узгодити пропоновану 

процедуру розроблення і 

погодження проектів 

землеустрою з положенням 

чинного земельного 

законодавства. 

4. Встановити виключний 

перелік підстав для відмови у 

наданні технічних умов. 

 

 
Проект Закону про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів України 

щодо запровадження механізму 

«єдиного вікна» та оптимізації 

здійснення контрольних процедур 

при переміщенні товарів через 

митний кордон України. 

(№ 7010 від 28.07.2017) 

Законопроект передбачає 

запровадження «єдиного 

вікна» на кордоні для 

митного оформлення товарів 

та спрощення процедури 

контролю за переміщення 

товарів через кордон, 

узгодження її з вимогами 

СОТ. 

 

 

1. Передбачити чітку процедуру 

адміністративного оскарження 

незаконних дій посадових осіб 

при порушенні ними механізму 

«єдиного вікна». 

2. Передбачити можливість 

поданні і отримання документів 

в електронній формі у межах 

здійснення контрольних 

процедур при переміщенні 

товарів через митний кордон. 

 



 
Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 

посилення захисту суб’єктів 

господарювання від неправомірних 

дій посадових осіб суб’єктів владних 

повноважень при здійсненній заходів 

державного нагляду (контрою) у 

сфері господарської діяльності 

(№ 7326 від 20.11.2017) 
 

Законопроект спрямований 

на посилення громадського 

контролю за діяльністю 

посадових осіб органів 

державного нагляду 

(контрою) при здійсненні 

ними своїх повноважень та 

удосконалення існуючого 

механізму притягнення їх до 

адміністративної 

відповідальності. 

 

 

1. Розглянути можливість 

розширення пропонованого 

переліку суб’єктів, які можуть 

складати протоколи про 

адміністративні 

правопорушення. 

2. Передбачити дієвий механізм 

відшкодування шкоди завданої 

незаконним діями посадових 

осіб органів державного 

нагляду (контролю). 

 

 
Проект Закону «На захист 

українських експортерів!» (про 

внесення змін до ЗУ «Про 

зовнішньоекономічну діяльність») 

(№ 7365 від 06.12.2017) 
 

Законопроект спрямований 

на збільшення українського 

експорту через усунення 

необґрунтованого та 

корупціогенного 

адміністративного тиску на 

суб’єктів ЗЕД при 

застосуванні спеціальних 

санкцій 

 

 

1. Визначити строк 

оприлюднення на веб-сайті 

МЕРТ рішення про 

застосування спеціальної 

санкції та доведення такої 

інформації до суб’єкта 

господарювання. 

2. Чітко встановити момент,  з 

якого ЗЕД суб’єкта 

господарювання вважається 

тимчасово зупиненою 

3. Передбачити додаткові 

запобіжники для незаконного 

застосування санкцій та 

тимчасового зупинення ЗЕД 

 

 
Проект Закону про внесення змін до 

КУпАП щодо посилення захисту 

суб’єктів господарювання від 

неправомірних дій або бездіяльності 

дозвільних органів 

(№ 7373 від 07.12.2017) 

Законопроект передбачає 

посилення адміністративної 

відповідальності посадових 

осіб дозвільних органів за 

порушення законодавства з 

питань видачі документів 

дозвільного характеру  

 

 

 

1. Розглянути можливість 

розширення пропонованого 

переліку суб’єктів, які можуть 

складати протоколи про 

адміністративні порушення. 

2. Збільшити визначений 

КУпАП строк, протягом якого 

посадових осіб дозвільних 

органів може бути притягнено 

до адміністративної 

відповідальності. 

 
Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо 

стимулювання податкової 

відповідальності громадян 

(№ 8109 від 12.03.2018) 

Законопроект передбачає 

зміни діючого порядку 

адміністрування ПДФО та 

ЄСВ та покладення на 

платника податків обов’язку 

самостійно сплачувати 

зобов’язання із сплати 

вказаних податків та зборів  

 

 

1. Встановити достатній 

перехідний період для 

нововведень законопроекту. 

2. Передбачити систему 

стимулів для осіб, які 

добровільно переходитимуть на 

нову систему сплати податків. 

3. На перехідний період 

скасувати штрафні санкції за 

допущені порушення (помилки) 

при самостійній сплаті податків 

та зборів. 

4. Передбачити спрощений 

порядок оплати ПДФО та ЄСВ 



(зокрема, запровадження 

єдиного рахунку платника 

податків). 

 

 
Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо 

лібералізації валютного контролю (з 

метою виконання положень Угоди 

про Асоціацію з ЄС щодо вільного 

руху капіталу та усунення перепон 

для розвитку міжнародної торгівлі) 

(№ 1877 від 22.03.2018) 

Законопроект передбачає 

лібералізацію системи 

валютного контролю, 

окремих фінансових 

операцій та усунення 

необґрунтованих валютних 

обмежень і бар’єрів при 

здійсненні інвестиційної 

діяльності.  

 

 

1. Максимально спростити 

перелік документів, що 

подаються до банківських 

установ для здійснення 

платежів у іноземній валюті. 

2. Передбачити для суб’єктів 

ЗЕД можливість подавати 

контрольним органам 

документи в електронній формі 

(сканкопії, електронні 

документи тощо). 

 

 

 

 


