
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯМ ; 882

17 грудня_______ 2019 р. 41 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо скасування Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи ініціативу депутата Вінницької обласної Ради 7 
скликання Мазура Г.Ф., висновок постійної комісії Вінницької обласної Ради з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо скасування Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (додається).

2. Надіслати звернення до Президента України, Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з пи'уйкь бюджету, ф іналів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Голова обласної ^ади А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 41 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 17 грудня 2019 року 
№ 882

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо скасування Закону України «Про внесення зміє до Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових оиерацій 
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Депутати Вінницької обласної Ради 7 скликання вкрай стурбовані 
ситуацією, яка складається серед представників бізнес-спільноти Вінницької 
області у зв’язку з прийняттям 20 вересня 2019 року Верховною Радою 
України Закону 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» (від 06.09.2019 реєстр. № 
1053-1) та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (від 29.08.2019 
реєстр. № 1073).

Варто зауважити, що прийняттю цих законопроектів повинно було 
передувати широке громадське обговорення із залученням представників 
бізнес-спільноти, профільних асоціацій та інших зацікавлених сторін, з метою 
уникнення ситуації, коли наміри стабілізувати ринкове середовище матимуть 
повністю зворотні наслідки.

На наше переконання, зазначені закони значно розширюють сферу 
обов'язкового використання РРО та практично ліквідовують єдиний податок, 
а також збільшують адміністративні витрати малого бізнесу та розмір 
штрафів, що призведе до збільшення цін на споживчі товари та послуги.

Серед можливих серйозних наслідків варто відзначити збільшення та 
подорожчання процедур адміністрування, зростання кількості перевірок на 
підставі недобросовісних звернень покупців тощо.

Платники єдиного податку, які у переважній більшості випадків, мають 
незначний обсяг доходів, є сумлінними його платниками. При цьому зазначені 
закони передбачають значне збільшення та подорожчання процедур 
адміністрування податків для малого та мікропідприємництва, що, у свою 
чергу, може призвести до бізнес-еміграції підприємців у країни з більш 
сприятливою податковою системою та скорочення і навіть зупинення 
підприємцями своєї діяльності.

З усією очевидністю, нові закони абсолютно нелояльні і загрожують 
цілій галузі української економіки та можуть спричинити фактичне знищення 
малого та середнього бізнесу, втрату чисельності робочих місць, значне 
посилення трудової еміграції та суттєве скорочення надходжень до бюджету.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення негативних 
економічних наслідків, погіршення інвестиційного клімату в Україні та



посилення соціальної напруги в суспільстві Вінницька обласна Рада 
звертається до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України з проханням скасувати прийняті 20 вересня 2019 року 
Верховною Радою України Закону 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» (від 06.09.2019 реєстр. № 
1053-1) та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (від 29.08.2019 
реєстр. № 1073).

Схвалено на 41 черговій сесії 
Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 17 грудня 2019 року


