
УКРАЇНА ПРОЄКТ
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

лютого 2021 р 3 сесія 8 скликання

Р І Ш Е Н Н Я №

Про звернення депутатського корпусу селищної ради до Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України та народних депутатів України 

щодо перенесення до 1 січня 2022 року введення положень щодо обов'язкового 
застосування касових апаратів (РРО) ФОП другої-четвертої груп

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи звернення суб’єктів господарювання територіальної 
громади, які перебувають на спрощеній системі оподаткування,селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Ухвалити звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 
України та народних депутатів України від депутатського корпусу Літинської 
селищної ради щодо перенесення до 1 січня 2022 року введення положень 
щодо обов'язкового застосування касових апаратів (РРО) ФОП другої-четвертої 
груп.

2.Надіслати звернення Кабінету Міністрів України, Верховній Раді 
України та народним депутатам України.

Селищний голова
Громик

Анатолій БИЧОК



Додаток
до рішення з сесії селищної ради 8 
скликання

Прем'єр-міністру України 
Шмигалю Д.А.

Голові Верховної Ради України 
Разумкову Д.О.

Народному депутату 
Борзовій І.Н.

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів селищної ради про перенесення до 1 січня 2022 року 
ведення положень щодо обов’язкового застосування касових 

апаратів (РРО) ФОП другої-четвертої груп

Ми, депутати Літинської селищної ради, представляючи інтереси 
суб’єктів господарювання малого бізнесу селища, глибоко стурбовані 
ситуацією, що склалась навколо підприємців селища Літин у зв’язку 
запровадженням положень щодо обов’язкового застосування касових апаратів 
(РРО) ФОП другої-четвертої груп і несприятливою економічною ситуацією що 
склалась внаслідок пандемії коронавірусу та підтримуємо проект Закону «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків 
в сфері торгівлі та послуг та лібералізації застосування реєстраторів 
розрахункових операцій фізичними особами - платниками єдиного податку» від 
16.11.2020 № 4313-д, щодо відтермінування впровадження РРО.

Таким чином будуть прийняті зміни до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України, якими передбачається:

1) перенести строки набрання чинності нормами щодо застосування РРО 
та/або програмних РРО для платників єдиного податку другої - четвертої груп 
(фізичним особам - підприємцям), крім тих, які здійснюють «ризикові» види 
діяльності з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року;

2) у разі добровільного встановлення та початку застосування РРО та/або 
програмних РРО платниками єдиного податку другої - четвертої груп 
(фізичними особами - підприємцями), які не мають обов’язку їх застосовувати з 
1 січня 2021 року надати право таким платникам на отримання одноразової 
грошової допомоги з бюджету;

3) внести зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих 
актів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових 
операцій фізичними особами - платниками єдиного податку, якими 
передбачається:



- Збільшення розміру загальної площі, дозволеної для надання в оренду 
на спрощені системі оподаткування;

- Розширення переліку побутових послуг населенню, які надаються 
платниками єдиного податку;

- Звільнення від застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або 
програмних реєстраторів розрахункових операцій платників єдиного податку 
другої групи за критеріями місця здійснення діяльності та/або розміру загальної 
площі торгового об’єкту;

- Пом’якшення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення 
порядку застосування РРО, включаючи звільнення від відповідальності 
суб’єктів господарювання, які проводять розрахункові операції без 
використання режиму попереднього програмування найменування товару, 
збільшення до двох мінімальних заробітних плат різниці суми залишку готівки 
в касі для незастосування штрафу, звільнення від штрафу пов’язаного із 
створенням та зберіганням інформації на контрольній стрічці і за неподання до 
контролюючих органів звітності, пов’язаної із застосуванням програмних РРО.

Від прийняття проекту даного закону суттєво лібералізуються правила 
застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО при 
здійсненні розрахункових операцій суб’єктами господарювання та не буде 
здійснено фінансове навантаження, що призвело б до здорощання реалізованих 
товарів чи послуг для населення в час пандемії гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

Селищний голова Анатолій БРІЧОК

Виконавець: Т.Л. Головащенко
Погоджено: І.Г. Ткачук



ЗВЕРНЕННЯ
виконавчого комітету Латинської селищної ради 8 скликання 

Вінницької області до Голови Верховної Ради України Д.Разумкова, 
Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля

Звертаємось до Вас з проханням вирішення питання скасування постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ 
«ОПЕРАТОР ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок 
входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки», згідно з якою з січня 
місяця 2020 рокудля населення введена нова система оплати за використаний газ та його 
транспортування. З 01 січня 2021 року для операторів розподільчих мереж (облгазів) міст 
України підвищена плата за розподіл (доставку) природного газу, яка в подальшому 
відобразиться в платіжках населення. Тепер українці сплачують за паливо, як товар, та за 
витрати на його доставку і розподіл серед споживачів. Вартість доставки газу 
розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від 
конкретного обсягу споживання та тарифу, який встановила НКРЕКП.

Вважаємо, що рішення НКРЕП має негативні соціальні наслідки і приводить до ще 
більшого зубожіння народу.

При прийняття такої постанови не було враховано той факт, що будівництво 
побутових газопроводів фінансувалось самими споживачами, при цьому оплачувались як 
газопроводи до осель, так і по вулицях, і навіть підвідні від газорозподільних мереж. А 
умовою введення їх в експлуатацію була вимога відповідних газопостачальних 
організацій передати мережу на їх баланс безкоштовно

В Україні постійно зростають ціни на газ. Всі постачальники газу переглянули свої 
ціни і в середньому зростання по ринку склало 25%. Різниця в ціні газу у різних 
постачальників досягає 35%. Це пов’язано з тим, що в Україні, згідно з методикою 
розрахунку ціни на газ, орієнтиром є паритет імпорту.

Оптова ціна газу всередині країни встановлюється виходячи з ситуації та ринкової 
кон’юнктури, які на даний момент сформувалися в Європі. Подорожчання газу призведе 
до зростання платіжок за опалення, підвищення цін на товари та послуги, що в умовах 
сьогодення, коли держава продовжує складну боротьбу з пандемією коронавірусу 
COVID-19, та буде додатковим фінансовим тягарем для громадян.

У період коронакризи влада має підтримати бізнес і населення та встановити 
мораторій на підвищення будь-яких тарифів. Питання зміни тарифів для населення і 
промисловості можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи, 
відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на 
ринку праці, зростання рівня доходів і рівня життя громадян.

Враховуючи зазначене, виконавчий комітет селищної ради висловлює 
категоричний протест проти зростання у 2021 році ціни на природний газ, 
електроенергію, підвищення тарифів за розподіл (доставку) природного газу для 
газорозподільних компаній й вимагаємо від Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України:

- вжити відповідних заходів щодо недопущення підвищення тарифів за розподіл 
(доставку) природного газу для газорозподільних компаній;

- посилити заходи соціального захисту населення в умовах стрімкого зростання цін
на газ;

- вжити відповідних заходів щодо недопущення підвищення тарифів на природний 
газ та електроенергію.

Відповідь на звернення просимо надати відповідно до чинного законодавства.

Селичний голова Анатолій БИЧОК


