
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 LІV сесія    VII   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 листопада 2020 року                   Ужгород                              № 2189 

 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до Прем’єр-міністра України щодо підтримки малого та середнього 

бізнесу на період пандемії (додається). 

2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прем’єр – міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

вул. Грушевського, 12/2 

м. Київ, 01008 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

щодо підтримки малого та середнього бізнесу на період пандемії 
 

Ми, депутати Ужгородської міської ради – представники територіальної 

громади - послідовно відстоюємо права та інтереси малого та середнього 

бізнесу – найбільш уразливої частини підприємництва. Вважаємо, послідовною 

має бути і підтримка від держави, адже зменшення ділової активності через 

карантин у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19,  гостро 

потребує  вжиття заходів для зниження податкового навантаження на 

центральному рівні. 

З метою підтримки підприємців міста, щоб малий та середній бізнес зміг 

продовжувати свою діяльність у цей складний час, просимо: 

1.Передбачити встановлення (продовження дії) граничних 

строків звільнення від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ на період дії 

обмежувальних карантинних заходів: 

• особам, які провадять незалежну професійну діяльність; 

• ФОП не лише за себе (як передбачено сьогодні), а і за найманих 

працівників. 

2. Продовжити дію постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

соціальної підтримки сімей з дітьми» № 329 від 22 квітня 2020 року щодо 

призначення та виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які 

обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи 

платників єдиного податку. 

3. Продовжити дію п. 52-6, 52,7 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового Кодексу, які надають право місцевим органам 

самоврядування у порядку винятку затверджувати рішення щодо зменшення 

ставок місцевих податків та зборів у 2020-2021 роки  за спрощеною 

процедурою без дотримання строків, визначених законодавством для їх 

прийняття. 

Малий та середній бізнес на тлі загального зубожіння людей вже тривалий 

час ледве зводить кінці з кінцями через різке падіння попиту на товари і 

послуги. Для збереження їхньої діяльності і максимально швидкого 

відновлення після виходу з пандемії, вкрай необхідно полегшити податкове 

навантаження на таких підприємців, адже вони – основа економічного розвитку 

держави, головне джерело надходжень до бюджету країни, забезпечення 

зайнятості населення та створення нових робочих місць. 

 

З повагою 

 

депутати Ужгородської міської ради VІІ скликання 

 

СХВАЛЕНО 

рішення LІV сесії Ужгородської міської ради VІІ скликання 

від 17 листопада 2020 року № 2189 


