
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 83 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
24.09.2020     Мукачево     №2050 
 
Про звернення до Президента України та Голови Верховної Ради України  
 
 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до Президента 
України та Голови Верховної Ради України (додається). 
 
2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до Президента 
України та Голови Верховної Ради України. 
 
3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
І.Маняк. 
 
 

Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Президенту України 
Зеленському В.О. 

 
Голові Верховної Ради України 

Разумкову Д.О. 
 

 
 Звертаємося до Вас, за допомогою у збереженні і розвитку спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності, яка є єдиною можливістю 
започаткувати і вести бізнес кожному українцю без фаху, досвіду та 
мінімізувати контакт з, нажаль, корумпованою на сьогодні податковою 
системою України. 
 Прийняті Верховною Радою України 20.09.2020 року Закони України 
№128-IX та №129-IX запроваджують для фізичних осіб-підприємців (надалі – 
ФОП) обов’язок використання  фіскалізованих реєстраторів розрахункових 
операцій (надалі – РРО) під час реалізації товарів та послуг,  чим суттєво 
збільшують витрати мікропідприємців, що автоматично призведе до 
підвищення цін для споживачів.  
 Окрім того, запровадження фіскалізованих РРО для ФОПів знівельовує 
саму спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, яка створювались 
для надання можливості українцям розпочати і вести свою справу без фаху чи 
досвіду у бухгалтерському обліку.   
 Додаткове адміністрування призведе до збільшення корупційних чинників 
і тиску з боку контролюючих органів. 
 Нормами законів 128-IX, 129-IX, окрім фіскалізованих РРО фізичними 
особами-підприємцями запроваджується механізм «КЕШБЕК» - винагорода 
інформатора Державної податкової служби за вчинені неточності чи порушення 
з боку фізичних осіб-підприємців під час реалізації товарів та послуг. 
 Зобов’язання використання фіскалізованих РРО в сьогоднішніх реаліях 
робить ведення діяльності мікропідприємця надзвичайно важким і коштовним. 
Значне подорожчання процедур адміністрування податків для 
мікропідприємництва робить мікробізнес неконкурентним у порівнянні з 
великим бізнесом та в подальшому призведе до закриття суб’єктів 
господарювання фізичних осіб-підприємців, що провадять свою діяльність на 
спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. Це створить підґрунтя 
для монополізації споживчого ринку великим бізнесом і паралельно вб’є 
альтернативну пропозицію мікропідприємництва на ринку праці. 
 При прийнятті законів №128-ІХ, 129-ІХ законотворцями не було надано 
суспільству обрахунків щодо фінансової доцільності від запровадження 
фіскалізації РРО і «КЕШБЕКУ». Навпаки, Міністр фінансів Оксана Маркарова 
наприкінці 2019-го публічно заявляла, що додаткових надходжень до бюджету 
від запровадження вищезазначених норм Мінфін не очікує. За оцінкою 
експертів додаткове адміністрування однозначно призведе до додаткових витрат 
з бюджету України. 
 Законом України 129-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” передбачено 
застосування механізму так званого “КЕШБЕКУ”, який попри морально-етичні 



суперечності несе потенційний ризик кримінального тиску на мікробізнес з 
метою отримання винагороди за інформацію щодо невидачі чеку чи видачі чеку 
не на всю суму. Існує велика ймовірність запровадження шахрайських схем і 
кримінальних дій тиску на мікробізнес. 
 Закриття діяльності мікропідприємцями чи їх бізнес-еміграція може 
привести до катастрофічних наслідків для країни, бо місцеві бюджети мінімум 
на 20% відсотків наповнюються саме за рахунок податків, які сплачує 
мікробізнес. 
 17.07.2020 в Верховній Раді було зареєстровано проекти Законів «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів 
доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права 
платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових 
операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек»  №3853-1 і 
№3853-1, які були напрацьовані групою народних депутатів, зокрема Ніною 
Южаніною, Галиною Васильченко, Олегом Синюткою, Андрієм Ніколаєнко та 
іншими спільно з Рухом #SaveФОП.  
 Основною ідеєю цих законопроектів – є збереження, розвиток та захист 
мікропідприємництва і ССО. 
 Законопроекти 3853-1, 3853-2 пожвавлять бізнес активність існуючих 
ФОПів і створять підстави для довіри підприємців, додадуть впевненість у 
законодавчій стабільності, а також: 
1. Стимулюватиме вихід з тіні «сірих підприємців»; 
2. Збільшить надходження до місцевих бюджетів; 
3. Розпочнеться динамічне зростання самозайнятості і створення нових робочих 
місць; 
4. Зменшиться безробіття; 
5. Стимулюватиметься встановлення терміналів та збільшення безготівкових 
розрахунків. 
 Законопроекти 3853-1, 3853-2 набувають надважливого значення 
особливо після карантину та повинні стати першочерговими. 
 

       Звернення прийнято на 83-ій сесії 
                                                   Мукачівської міської ради 7-го скликання  

                  24.09.2020 року 
 

З повагою, 
Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА 


