
Протокол № 2 

засідання регіональної ради підприємців при облдержадміністрації  

 

м. Сєвєродонецьк, мала зала засідань 

облдержадміністрації  (ІІ поверх) 

                                   20.01.2022 

                  1500 
 

Присутні на засіданні (список додається): 

члени регіональної ради підприємців при облдержадміністрації – 15 осіб; 

відсутні члени регіональної ради підприємців при облдержадміністрації – 14 осіб 

запрошені: 

Височина Ольга Анатоліївна, начальник Головного управління ДПС у 

Луганській області;  

Рубан Юлія, директор ТОВ «Фокспринт» (м. Лисичанськ). 
 

Порядок денний: 

1. Обговорення нововведень в оподаткуванні для малого та середнього бізнесу, 

зміни в податковому законодавстві у форматі інтерактивного діалогу.  

2. Організація проведення виставки у сфері легкої промисловості за участі 

підприємницьких структур області. 

3. Створення в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України 

регіонального бізнес-простору Дія.Бізнес.  

4. Інші питання 
 

Відкрив засідання регіональної ради підприємців при облдержадміністрації 

(далі – рада підприємців) Кисіль Ж.А., голова ради підприємців, який привітав 

учасників засідання та оголосив порядок денний.  

У зв’язку з відсутністю секретаря ради підприємців Сабіржанової Р.К. голова 

ради запропонував обрати секретарем засідання члена ради підприємців 

Косілкина Д.В.  

Пропозицію було підтримано учасниками засідання без зауважень. 

 

Учасники засідання перейшли до обговорення питань порядку денного. 

1. Обговорення нововведень в оподаткуванні для малого та 

середнього бізнесу, зміни в податковому законодавстві у форматі 

інтерактивного діалогу.  

Заслухали начальника Головного управління ДПС у Луганській області 

Височину О. А. з питання про Закон України від 30.11.2021 № 1914-ІХ 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». 
 

Морзкін О.Г. звернувся до начальника Головного управління ДПС у 

Луганській області Височиної О. А. з пропозицією щодо можливості отримання 

індивідуальних консультацій в приватному порядку. 

Височина О. А. наголосила на відкритість у спілкуванні та запропонувала 

записатися на прийом через секретаря за номером телефону (06452) 4-02-12 або 
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сформулювати свої запитання та пропозиції і комунікувати через голову ради 

підприємців Кисіля Ж.А. 

 

Косілкин Д.В. запитав про необхідність формування чеку РРО (ПРРО) при 

отриманні коштів у відділеннях «Нової Пошти», при операції повернення 

зворотного платежу за відправлений товар. 

Височина О. А. зазначила, що при продажі товару ФОП – платники єдиного 

податку 2-4 груп повинні користуватися РРО (ПРРО) для розрахункових операцій. 

В свою чергу компанії перевізники та компанії, які надають фінансові послуги, 

діють на підставі вибраних форм оподаткування. Тому фіскальні чеки, які отримує 

ФОП від таких компаній, є результатом проведених операцій за свої послуги і вони 

не можуть відноситися до взаєморозрахунків між споживачем та ФОП, який 

отримав кошти за свій товар. 

 

Рубан Ю. запитала про необхідність встановлення РРО (ПРРО) для ФОП  

3-ї групи на ярмарках та для виїзної торгівлі. 

Височина О. А. звернула увагу на те, що, відповідно до Закону України від 

30.11.2021 № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень», з 1 січня 2022 року набирають чинності зміни до Закону України № 

265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг», підприємці 3-ї групи повинні мати 

РРО або ПРРО для розрахункових операцій, якщо розрахунок не здійснюється в 

безготівковій формі. 

 

Юскевич С. О. запитав про необхідність встановлення РРО (ПРРО) в 

сільській місцевості та при сумісному використанні приміщення. 

Височина О. А. поінформувала, що, відповідно до законів № 128-IX та № 129-

IX від 20.09.2019, з 1 січня 2022 року стає обов’язковим використання програмних 

РРО або РРО для ФОП – платників єдиного податку 2, 3, 4 груп, які працюють у 

сфері роздрібної торгівлі, послуг та громадського харчування і тих, хто приймає 

оплати готівкою, платіжними картками, жетонами та ін., інтернет-магазини, 

ресторани та кафе, турагентства та туроператори, готелі, продавці ювелірних 

виробів, текстилю, магазини секонд хенд тощо. Фактично, зобов’язання 

використовувати РРО торкнеться всі роздрібні бізнеси ФОП, крім ФОП – платників 

єдиного податку 1-ї групи, а також кількох виняткових груп. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. При необхідності запрошувати на засідання регіональної ради 

підприємців начальника Головного управління ДПС у Луганській області 

Височину О. А. або делегованих нею спеціалістів ДПС для надання роз’яснень з 

питань, які стосуються їх компетенції. 

Термін виконання – постійно (за згодою). 

2. Всім членам ради підприємців довести до відома підприємців своїх 

територіальних громад інформацію про зміни та нововведення з питань 



3 

 

застосування РРО (ПРРО).  

Термін виконання – постійно. 

 

2. Організація проведення виставки у сфері легкої промисловості за 

участі підприємницьких структур області. 

Заслухали виступ Косілкина Д.В. про необхідність проведення регіональної 

виставки у сфері легкої промисловості, метою якої є ознайомлення місцевого 

бізнесу з виробниками текстильної продукції Луганської області, налагодження 

нових партнерських відносин та подальшої співпраці. Була розкрита можливість та 

важливість імпортозаміщення за рахунок гнучкості й швидкості виробництва. 

З боку учасників засідання були надані пропозиції щодо розширення 

направленості такої виставки та представлення на ній не тільки товарів легкої 

промисловості, а також продукції інших місцевих товаровиробників регіону. 

Виступили Рубан Ю. та Бешенко В.В., які поінформували членів ради 

підприємців про набутий досвід щодо участі у виставкових заходах, а також 

запропонували відновити виставковий проєкт «Луганщина – східна брама 

України». 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Членам регіональної ради підприємців Косілкину Д.В, 

Місюренку Г.В. та Морозкіну О.Г.: 

1.1. Розробити концепцію виставкового заходу; 

1.2. Визначити учасників виставки; 

1.3. Обрати дату проведення виставки; 

1.4. Визначити можливість трансферу учасників виставки з віддалених 

районів; 

1.5. Підготувати на направити керівнику Сєвєродонецької військово-

цивільної адміністрації Стрюку О.С. листа з проханням щодо виділення 

приміщення «Льодового палацу спорту» для проведення виставки. 

Термін виконання – 04.2022 

 

3. Створення в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації 

України регіонального бізнес-простору Дія.Бізнес. 

Голова ради підприємців Кисіль Ж.А. звернувся до членів ради з пропозицією 

підтримати концепцію щодо розроблення проєкту зі створення бізнес-простору для 

підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу Дія.Бінес.  

Виступаючий зазначив, що в багатьох містах України вже створено такі 

простори, які функціонують задля забезпечення та підтримки малого і середнього 

бізнесу, надаючи необхідну консультаційну підтримку через експертів з питань 

оподаткування, юристів, маркетологів тощо. Такий бізнес-простір надасть 

можливість проводити різні бізнес-заходи, конференції та створити сприятливі 

умови для підприємців-початківців. 

Учасники засідання підтримали пропозицію без зауважень 
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ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити голові ради підприємців Кисілю Ж.А. розробити концепцію 

проєкту бізнес-простору Дія.Бізнес та підготувати інформацію про можливість 

реалізації проєкту в Луганській області.  

термін виконання – 04.2022 

 

Рубан Ю., директор ТОВ «Фокспринт» порушила питання щодо 

популяризації наявних приміщень комунальної та державної власності в 

Луганській області, які можуть бути використані для ведення підприємницької 

діяльності на вигідних для обох сторін умовах. Безпосередньо через соціальні 

мережі та інтернет, а також інформацію про гранти для бізнесу.  

Вона поінформувала про досвід створення бізнес-інкубаторів у сусідніх 

країнах та наголосила на необхідності створення такого простору в Луганській 

області з привабливими умовами для грантерів. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Члену регіональної ради підприємців Косілкину Д.В та голові ради 

підприємців Кисілю Ж.А., за підтримки Департаменту економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, розміщувати на сторінках 

соціальних мереж ради актуальну інформацію щодо вільних приміщень 

комунальної та державної власності на території області та грантової/фінансової 

допомоги підприємцям. 

термін виконання – постійно. 
 

4. Інше 

Було заслухано заступника голови ради підприємців Бешенка В.В. щодо 

звернення Лисичанського міського осередку Луганського територіального 

відділення АППУ. 

Він наголосив, що підприємці Луганської області працюють в умовах АТО, а 

фактично війни. За цей час значна частина підприємств зупинила свою роботу, 

велика кількість населення виїхала з постійного місця проживання, тому малий і 

середній бізнес не має можливості на перспективний розвиток. В таких умовах 

головним для підприємців є збереження бізнесу як юридичних так і фізичних осіб, 

збереження робочих місць і, як результат, сплата податків до бюджетів різних 

рівнів. 

Для покращення існування бізнесу в умовах війни прийнято Закон України 

№1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної 

операції», який, на жаль, не працює, тому що на місцях чиновники тлумачать його 

на свій розсуд. 

Лисичанський міський осередок АППУ звертався на попередньому з’їзді до 

президента АППУ допомогти відновити перелік населених пунктів, які належать 

до території АТО. Дякувати тому, що особистими зусиллями президента АППУ 

Катамадзе Г.Ш. з’явилася постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2015, 

якою було відновлено перелік населених пунктів зони АТО.  

Крім того, уряд, очолюваний Гройсманом В.Б., вніс зміни до Закону України 
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№1669-VII, де застосував поняття «лінія зіткнення», яку й досі ніхто не визначив. 

Визначенням «лінія зіткнення» обрізали дію важливих для підприємців ст. 6 

«Звільнення від сплати за користування земельними ділянками державної та 

комунальної власності» та ст. 7 «Скасування орендної плати за користування 

державним та комунальним майном» по всій зоні АТО. Справа в тому, що зоною 

АТО в первинній редакції цього Закону визначена вся територія Луганської та 

Донецької областей і це є правильним тому, що саме ці території є зоною 

ризикового ведення бізнесу, так як близькість війни їх зробила саме такими. Сюди 

не йдуть нові підприємці або інвестори та не повертаються ті, що виїхали від війни. 

Тому обірвалися партнерські та господарські зв’язки, чимало підприємців різних 

рівнів згорнули свою діяльність. Якщо до війни в м. Лисичанськ неможливо було 

знайти вільного приміщення для офісу або організації виробництва, то зараз скрізь 

висять оголошення про оренду або продаж приміщень. 

В цих умовах ті пільги, які викладені для підприємців та суб’єктів 

господарювання в первинній редакції Закону № 1669-VII «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної операції» в ст. 6 та ст.7 дають змогу 

зменшити фінансове навантаження та витрати особливо на малий та середній 

бізнес. Це дозволить зберегти бізнес та робочі місця в місцях постійного 

проживання людей і уникнути депресивності регіону. 

Тому вважаємо за необхідне звернутися до президента АППУ з проханням, 

через депутатів Верховної Ради України, які є членами АППУ, скасувати зміни до 

Закону №1669-VII, щоб дія ст.6 та ст.7 цього Закону розповсюджувалась на всю 

зону проведення АТО, а не тільки на «лінію зіткнення», де підприємців та бізнесу 

немає зовсім. 

До того ж в зоні АТО органи влади та державні податкові служби нехтують 

виконанням цього Закону, вважаючи, що в нас немає зони АТО і цим по суті, 

утворюють саботаж прийнятого Закону. 

А органи ДПС проводять перевірки тих, хто, відповідно до Закону, не сплачує 

за користування земельними ділянками. Це сталося тому, що Кабінет Міністрів 

України не виконав свої зобов’язання відносно п. 5 ст. 11 Прикінцевих положень, 

а саме: 

- забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-

правових актів, що випливають із цього Закону; 

- забезпечити розробку і перегляд міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що випливають 

із цього Закону; 

- привести свої нормативно-правові акти у відповідь із цим Законом. 

Така бездіяльність влади з гори до низу руйнує підприємницьку діяльність і 

завдає шкоди економіці України. 

 

Також заступник голови ради підприємців Бешенко В.В. наголосив на 

вирішенні гострого питання архітектурних змін регіону, які стосуються зносу та 

ліквідації значущих будівель та споруд різних форм власності. Саме такі дії 

призводять до поглиблення процесу стагнації області, в разі відсутності 

реконструкції або будівництва нових споруд на їх місці. Такі процеси повинні буди 
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обговорені на громадських слуханнях з залученням представників регіональної або 

місцевої влади. 

Учасники засідання підтримали ініціативу Бешенка В.В. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Доручити заступнику голови ради підприємців Бешенку В.В. 

підготувати звернення до члена депутатської фракції політичної партії «Слуга 

Народу» Кузнєцова О.О. про встановлення дії Закону України № 1669 «Про 

тимчасові заходи на період проведення АТО» в повному обсязі й на всю територію 

проведення АТО в Луганській області. 

термін виконання – 04.2022 

2. Доручити голові ради підприємців Кисілю Ж.А., першому заступнику 

голови ради підприємців Сімонову А.Л. та заступнику голови ради підприємців 

Бешенку В.В. провести нараду за участі керівництва Луганської обласної військо-

цивільної адміністрації та підготувати матеріали для написання законопроєкту 

«Про мораторій на ліквідацію підприємств, будівель, споруд любої форми 

власності в зоні проведення АТО». 

термін виконання – 04.2022 

 

Член ради підприємців Морозкін О.Г. підняв питання прозорості проведення 

тендерів регіональними органами влади, державними та комунальними 

підприємствами місцевого рівня й надання пріоритетних умов підприємствам, які 

знаходяться на території Луганської області. Він зазначив, що розробка тендерних 

умов виконується, як правило, для певного кола постачальників, з якими 

попередньо погоджують процедуру проведення тендеру. Також він наголосив про 

переваги роботи з місцевими підприємцями і, як результат, динаміку зросту 

регіональних бюджетів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити першому заступнику голови ради підприємців 

Сімонову А.Л., заступнику голови ради підприємців Бешенку В.В. та члену ради 

підприємців Морозкіну О.Г. разом з Департаментом економічного розвитку та 

зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації провести нараду та 

посприяти зміні принципу розробки тендерної документації на закупівлю для 

місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств місцевого рівня. 

термін виконання – 04.2022 

 

Голова регіональної ради підприємців 

при облдержадміністрації  Жан КИСІЛЬ                                          

 

 

Секретар, член ради регіональної ради  

Підприємців при облдержадміністрації  Дмитро КОСІЛКІН 

           


