
                                                                      

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та 

малого підприємництва 

 

07.11.2019 м. Київ 

 

Головував: Романович Д. О. 

Присутні: Ходаковський П. В., Табала О. М., Меньшиков Д. О., Васильчук О. 

П., Верцімаха Г. А., Хабінська О. М., Василєва О. В., Даниленко О. Ю., Пліва О. 

А., Гетьман О. О., Єрашов А. Є., Черкач В. Б., Дубас А. Б., Ващенко М. Ю.,  

Суховий В. В., Арасланова С. В., Лаба М. С., Овчаренко В. П. 

Секретар:   Палазов О. В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження персонального складу Ради та призначення секретаря Ради. 

2. Визначення проблемних питань щодо сприяння розвитку мікропідприємництва та 

малого підприємництва, пов’язаних із вступом в дію законів України «Про внесення змін до 

Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» та пропозиції для їх вирішення. 

3. Інші питання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Затвердити персональний склад Координаційної ради з питань розвитку 

мікропідприємництва та малого підприємництва (далі – Рада) з можливістю внесення змін з 

урахуванням наданих пропозицій та призначити секретарем Ради заступника директора 

департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики – начальника управління 

підприємництва Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

Палазова О. В. 

2. Інформацію Голови та заступника Голови Ради, членів Ради та представників органів 

державної влади та громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів 

мікропідприємництва та малого підприємництва, взяти до відома.  

2.1. Міністерству фінансів та Державній податковій службі відповідно до компетенції 

надати до наступного засідання Ради інформацію стосовно: 

- доцільності введення та подання суб’єктами мікро та малого підприємництва звітності, 

пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (Z-звіт), та пом’якшення 
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відповідальності за порушення ними встановленого порядку подання до контролюючих 

органів Z-звіту; 

- прогнозованої кількості фіскальних чеків та Z-звітів, які одночасно надходитимуть на 

фіскальний сервер Державної податкової служби, та технічної можливості серверного 

обладнання для приймання та оброблення такої інформації (із залученням Міністерства 

цифрової транвормації в межах повноважень); 

- надання узагальнюючої податкової консультації щодо видачі суб’єктами мікро та малого 

підприємництва розрахункових документів (фіскальних чеків) при здійсненні продажу товарів 

дистанційним способом та можливого касового розриву у такому випадку; 

- ведення обліку товарних запасів та бухгалтерського обліку суб’єктами мікро та малого 

підприємництва, а також необхідності наявності у таких суб’єктів господарювання первинних 

документів походження продукції з урахуванням змін у законодавстві; 

- внесення до програмних РРО деталізованої інформації про товар та за можливістю 

спрощення внесення інформації про товар в РРО, зокрема в програмний, для певних видів, а 

також щодо зменшення обсягу інформації про товар у фіскальному чеку (внесення інформації 

в момент продажу товару); 

- розширення переліку видів діяльності, які провадяться без застосування реєстраторів 

розрахункових операцій. 

2.2. Мінекономіки спільно з Міністерством фінансів та Державною податковою службою 

розробити законопроект, спрямований на встановлення більшого розміру граничного обсягу 

доходу суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва протягом календарного 

року, надання їм права використовувати працю найманих осіб, та подати його на розгляд Ради. 

2.3. Державній податковій службі взяти участь у наступному засіданні Ради та надати до 

наступного засідання Ради інформацію стосовно: 

- вікових груп фізичних осіб-підприємців у розрізі груп платників єдиного податку (1, 2, 3 

групи); 

- кількості фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку, на яких поширюватиметься 

дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у 

сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг». 

3. Мінекономіки забезпечити проведення наступного засідання Ради орієнтовно 14.11.2019. 

 

 

Головуючий, 

Заступник Міністра розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України   Д. О. Романович 

 

 

Секретар                  О. В. Палазов  


