
 
  

                  
 УКРАЇНА                                                                                      

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

 Р І Ш Е Н Н Я              

   (десята сесія восьмого скликання) 

 

від 02 грудня 2021 року  

м. Городня 

 

Про звернення до Президента 

України та Голови Верховної 

Ради України щодо відтерміну- 

вання введення  в  дію  реєстра- 

торів  розрахункових операцій 

(РРО)  

 

Розглянувши звернення суб’єктів господарювання, що здійснюють свою 

діяльність на території громади та перебувають на спрощеній системі 

оподаткування, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Городнянська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Підтримати звернення суб’єктів господарювання, що здійснюють свою 

діяльність на території громади щодо відтермінування введення в дію 

реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку, що 

додається. 

2. Направити звернення Президенту України та Голові Верховної Ради 

України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря Городнянської 

міської ради Більську С.А. 

 

 

 

 

 

Міський голова                     Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 



 
  

Додаток 

                                                                                         До рішення десятої сесії восьмого 

                                                                                         скликання Городнянської міської ради 

                                                                                         від 02.12.2021 року «Про звернення до 

                                                                                     Президента України та Голови 

                                                                                     Верховної Ради України щодо 

                                                                                     відтермінування введення  в  дію  

                                                                                         реєстраторів  розрахункових операцій 

                                                                                         (РРО)  

 

Президенту України 

Зеленському В.О. 

 

Голові Верховної Ради України 

Стефанчуку Р.О. 

 

                                                          Звернення 

                     Городнянської міської ради до Президента України 

               та Голови Верховної Ради України щодо відтермінування 

                введення в дію реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

                                       для платників єдиного податку 

 

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та запровадженням на 

території України карантину в умовах економічної кризи, спричиненої низкою 

факторів, надважливим є впровадження дієвих заходів щодо зменшення 

негативного впливу на стан економіки в цілому та малий і середній бізнес 

зокрема. Оголошення карантину вже змусило бізнес-спільноту знизити 

заробітні плати працівникам, скоротити персонал та частково закрити свої 

об'єкти господарської діяльності. 

Методи влади щодо посилення фінансової дисципліни у бізнес-

середовищі можуть знівелювати 4 спрощену систему оподаткування, 

призведуть до зростання витрат малого бізнесу, збільшать потік бізнес-еміграції 

у країни зі сприятливими умовами для ведення підприємницької діяльності, що 

у свою чергу, знищить дух підприємництва та віру в стабільність відносин 

держави та малого бізнесу. 

Саме тому ми, депутати Городнянської міської ради, як представники 

інтересів платників податків до бюджету Городнянської територіальної 

громади, враховуючи звернення громадських організацій підприємців міста, 

просимо відтермінувати щонайменше на рік застосування реєстраторів 

розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій 

для платників єдиного податку другої - четвертої груп (фізичних осіб - 

підприємців), шляхом внесення відповідних змін до пункту 61 підрозділу 10 

розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. 

Переконані - це саме той час, коли необхідно мобілізуватися для 

допомоги бізнесу. Успішний досвід інших країн показує, що держава може і 

має ефективно підтримувати своїх громадян та бізнес - спільноту. 

 


