МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
ПРОТОКОЛ № 5
засідання Координаційної ради з питань розвитку мікропідприємництва та
малого підприємництва

31.01.2020

м. Київ

Головував: Романович Д.
Присутні: Іонан В., Арасланова С., Ващенко М., Верцімаха Г., Гетман О.,
Гончарова О., Гопцій Р., Дядюра І., Емельдеш Б., Єрашов А., Зелді Р., Касян Ю.,
Колотій А., Кривенко Л., Кубрін С., Лаба М., Латишева М., Овчаренко В., Пекур П.,
Серебрянська Д., Сніховський О., Стрикун Г., Хотенко О., Цибитовський С.,
Цимбалюк А., Черкач В.
Секретар: Палазов О.
Обговорили питання згідно з порядком денним та
ВИРІШИЛИ:
1.
Міністерству фінансів:
- поінформувати про стан роботи над проєктом узагальнюючих податкових
консультацій з питань застосування суб’єктами господарювання РРО під час
здійснення дистанційної торгівлі;
- представити на наступне засідання Ради план-графік реалізації необхідних
нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію законів України № 128 та №
129;
- надати членам міжвідомчої робочої групи при Міністерстві фінансів оновлені
редакції проєктів наказів, спрямованих на реалізацію законів України № 128 та № 129.
2.
Державній регуляторній службі вжити заходів щодо оперативного
опрацювання проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію законів
України № 128 та № 129.
3.
Державній податковій службі та представникам громадських
організацій, що представляють інтереси суб’єктів мікропідприємництва та
малого підприємництва, на наступному засіданні Ради поінформувати про
результати тестування програмного РРО.

Міністерству фінансів, Державній податковій службі, Мінекономіки
в
межах
компетенції
вжити
можливих
заходів
щодо
підготовки
фінансово-економічного обґрунтування ефективності прийняття законів України №
128 та № 129 та про результати поінформувати на наступному засіданні Ради.
5.
Державній податковій службі разом з Міністерством цифрової
інформації проаналізувати об’єм передачі даних програмних РРО до фіскального
серверу ДПС та визначити оптимальну швидкість мобільного інтернету для
безперервної та безперешкодної роботи програмних РРО.
6.
Представникам громадських організацій, що представляють
інтереси суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва:
- ознайомитись з проєктом broadband.gov.ua, а також взяти участь (за бажанням) у
заповненні інформації «Додай себе на мапу інтернету України»;
- ознайомитись з навчальним курсом для підвищення цифрової грамотності на
порталі https://osvita.diia.gov.ua/ та надати Міністерству цифрової трансформації
пропозиції (у разі наявності) з урахуванням потреб представників мікро та малого
підприємництва.
7.
Державні митній службі на наступному засіданні поінформування про
стан боротьби з контрабандою на митниці.
8.
Мінекономіки забезпечити проведення наступного засідання Ради
24.02.2020, під час якого розглянути питання 6 – 8 порядку денного засідання Ради від
31.01.2020, а також включити до порядку денного наступного засідання Ради розгляд
питання боротьби із «стихійною» торгівлею за участю представників Державної
служби праці та Національної поліції.

4.

Головуючий,
Заступник Міністра розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України

Д. О. Романович

Секретар

О. В. Палазов

