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1. ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО 

КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ПОДАТКОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ»  

26.10.2015р. зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо податкової лібералізації» від 26.10.2015р. № 3357. 

Зокрема, законопроектом передбачаються наступні зміни щодо адміністрування 

податків: 

- запровадження електронного кабінету платника податків - онлайн доступ платників 

податків до управління особовим рахунком (облік платежів, авансів, переплат, заліки, 

податковий борг); 

- перехід до нової системи апеляційних оскаржень платниками рішень контролюючих 

органів – другий рівень апеляцій переміщується до Міністерства фінансів України; 

- запровадження інституту податкових консультантів з використанням досвіду Польщі та 

Німеччини як найбільш вдалого (допомога у сплаті податків, складанні звітності, 

представлення інтересів платника у суді та податкових органах); 

- реалізація адміністративної реформи – розділення функцій «формування» та 

«реалізації» державної фіскальної політики. Міністерство фінансів стає єдиним 

центром прийняття управлінських рішень у сфері бюджетно-фіскальної політики, 

зокрема, у сферу відповідальності Мінфіну переходять: функції аналізу та прогнозу 

сплати податків; блок інформаційного забезпечення - бази даних, окрім реєстрів (як 

результат - неможливість викривлення податкової інформації); політика обліку 

платників та планування їх перевірок; рівень касації скарг (право на скасування рішень 

контролюючих органів); 

- контролюючі органи не мають будь-якої законодавчої та нормативної ініціативи та 

діють виключно за правилами та процедурами розробленими Міністерством фінансів 

(як результат - процедурний безлад та знущання над бізнесом припиняються); 

- «демілітаризація» податкового контролю - ліквідація податкової міліції та створення 

нового правоохоронного органу (Служби фінансових розслідувань) у лавах 

Міністерства фінансів; 

- перехід до нової структури фіскальних органів: податкові інспекції зможуть 

здійснювати лише сервісні функції та не матимуть функцій податкового контролю. 

Податок на прибуток підприємств: 

- оподатковується розподілений прибуток у вигляді нарахованих дивідендів, що 

виплачується на користь: фізичних осіб, неплатників податку на прибуток, 

нерезидентів; 

- оподатковуються прирівняні до розподіленого прибутку платежі та суми:  

 перевищення порогу обмеження щодо сум процентів за борговими зобов'язаннями 

від нерезидента – пов'язаної особи (перевищення 50% максимального розміру 

ставки НБУ за зовнішніми запозиченнями -  правила «тонкої капіталізації»); суми 

перевищення цін визначених за правилами ТЦУ над договірною ціною по 

операціях з пов'язаними особами та нерезидентами, що розташовані в 

низькоподаткових юрисдикціях і офшорних зонах; 

 суми роялті (100%) на користь: 

 нерезидентів, що розташовані в низькоподаткових юрисдикціях (офшори); 

 нерезидентів, які не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) 

роялті; 

 нерезидентів, що не підлягають оподаткуванню у відношенні роялті в державі, 

резидентами якої вони є; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56874
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 осіб, які сплачують податок на прибуток у складі інших податків (крім 

фізичних осіб); 

 осіб, звільнені від сплати податку на прибуток або 

 сплачують цей податок за нижчою ставкою. 

У разі обґрунтування ціни за правилами визначеними ст. 39 Податкового кодексу України  

від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ)  – вище зазначені платежі не прирівнюються до 

розподілу прибутку. 

 суми перевищення 0,5% від доходу платника, що були сплачені на користь 

неприбуткової організації; 

 суми (100%) виплат на страхування (перестрахування) страховиків – резидентів на 

користь страховиків-нерезидентів (крім договорів обов'язкового страхування, 

«Зелена карта», договорів страхування пасажирських перевезень цивільної авіації, 

а також договорів з страховиками-нерезидентами рейтинг надійності (стійкості) 

яких відповідає вимогам встановленим регулятором); 

 сума перевищення звичайних цін над договірною при здійснені операцій з продажу 

неплатникам податку на прибуток, в тому числі тим хто застосовує спрощену 

систему оподаткування; 

- зниження базової ставки податку до 15% (чинна 18%); 

- податковий період – календарний рік; 

- сума податку сплачена протягом року враховується при визначенні суми податку за 

підсумками року; 

- накопичені переплати з податку на прибуток станом на 01.01.2016р. враховуються у 

зменшення суми податку на прибуток у наступних звітних періодах; 

- для неприбуткових організацій збережено діючі критерії щодо статусу їх 

неприбутковості. 

Податок на додану вартість: 

- зниження ставки податку до 15% (чинна 20%); 

- збільшення овердрафту з середньомісячних податкових зобов'язань до сплати на 

середньомісячні обсяги нарахованих податкових зобов'язань платника, а також 

запровадження можливості реєстрації податкових накладних із запізненням без 

поповнення ПДВ рахунку шляхом зміни показників формули (заміна показника 

Sперев.на Sпод.видана); 

- заборона скасування контролюючим органом сум податкового кредиту за формальними 

ознаками: податковий кредит може бути скасовано виключно у разі виявлення помилки 

в ІПН платника або у формуванні його по неоподаткованих операціях; 

- впровадження бюджетного відшкодування в автоматичному режимі для всіх сум ПДВ 

підтверджених СЕА ПДВ: скасування обмежень на автоматичне відшкодування 

(критерії); 

- запровадження публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування: оприлюднення 

інформації щодо стану відшкодування ПДВ в розрізі окремих платників податків та 

заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ; 

- запровадження обов'язку відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості 

надходження заяв; 

- блокування схем формування фіктивного кредиту з використанням СЕА ПДВ: 

повернення з бюджету надміру сплачених коштів виключно через електронний рахунок 

у СЕА ПДВ; 

- введення системи захисту сумлінного платника від несвоєчасної реєстрації податкових 

накладних/коригувань та забезпечення виправлення помилок контрагентами: 
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передбачення можливості подання скарг платником податків на контрагентів з 

подальшою його перевіркою контролюючим органом протягом 15 днів та накладенням 

штрафів за несвоєчасну реєстрацію та не виправлення помилок у податкових 

накладних; 

- встановлення, що база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених 

товарів/послуг не може бути нижчою за звичайні ціни (замість «не може бути нижче їх 

собівартості»); 

- унеможливлення анулювання реєстрації платника ПДВ за формальних підстав (лише на 

підставі запису про відсутність його за місцезнаходженням або запис про відсутність 

підтвердження відомостей про юридичну особу); 

- встановлення механізму запобігання використання підприємствами штучно створеного 

податкового кредиту: встановлення правила донарахування зобов'язань у разі 

виявлення за результатами вибіркової інвентаризації нестачі придбаних 

товарів/необоротних активів; 

- усунення розбіжностей між показниками формули СЕА ПДВ та даними податкової 

декларації з ПДВ: надання тимчасової можливості (2 місяці) врахування у показниках 

формули СЕА ПДВ показників за уточненими деклараціями з ПДВ за період до 1 липня 

2015, у разі проведення перевірки контролюючим органом таких уточнень; 

- запровадження можливості врахування у формулі СЕА ПДВ податкового кредиту за 

операціями з нерезидентом на підставі податкових накладних зареєстрованих із 

запізненням; 

- запровадження касового методу виникнення податкових зобов'язань та податкового 

кредиту для підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

- застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ сільськогосподарським 

підприємством тільки по операціям у тваринництві; 

- скасування особливостей оподаткування ПДВ при постачанні зернових та технічних 

культур, в результаті чого всі платники, які будуть експортувати зерно матимуть право 

на бюджетне відшкодування ПДВ. 

Акцизний податок: 

- запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального; 

- введення акцизної накладної, як обов'язкового електронного документу, який 

складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому 

ринку; 

- унеможливлення випадків реалізації на АЗС не облікованих обсягів пального, з яких не 

сплачений акцизний податок; 

- зміна одиниці виміру пального з кілограмів на літри приведених до температури 150С, 

для яких встановлено ставки акцизного податку (загальноєвропейська практика); 

- доповнення переліку підакцизного пального рядом товарних позицій, які сьогодні 

використовуються для змішування та отримання готових видів пального без сплати 

акцизного податку; 

- поступове збільшення протягом 3 років (у 2016-2018 роках) ставок акцизного податку 

на спирт, алкогольні напої і пиво – на 15% щорічно, а на тютюнові вироби - на 20% 

щорічно. 

Податок на доходи фізичних осіб: 

- зменшення базової ставки ПДФО до 10% (чинна 15/20%); 

- встановлення ставки 5% на дивіденди, які виплачуються платниками розподіленого 

прибутку; 
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- ставки 20% - на дивіденди, які виплачуються не платниками розподіленого прибутку, 

на виграші, призи, подарунки; 

- збільшення до 10 прожиткових мінімумів, встановлених для непрацездатних осіб, (це 

максимальний розмір призначення пенсії) порогу для оподаткування пенсій (чинна 

редакція від 3-х МЗП або 3 654 грн.); 

- розширення кола осіб першого ступеня споріднення при оподаткуванні спадщини                 

(+ дід, баба, онуки, рідні брати та сестри); 

- встановлення розподілу 50/50 сплачуваного ПДФО між місцевими бюджетами за 

місцем проживання та за місцем роботи платника податку; 

- запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження діяльності (в 

т.ч. підприємницької) на загальній системі оподаткування: 

1 категорія – дрібна одноосібна діяльність (нова); 

2 категорія – «пом'якшена» загальна система (нова); 

3 категорія – стандартна загальна система (діюча). 

Характеристика 1 категорії - дрібна одноосібна діяльність – сплата ПДФО за фіксованою 

ставкою: 

 фізичні особи не зареєстровані як підприємці без права найму інших осіб; 

 види діяльності – роздрібна торгівля; надання побутових послуг населенню; 

традиційні народні промисли (перелік встановлюється місцевою радою); 

 обсяг річного доходу до 250 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 

1 січня звітного року (у 2015 році – 304,5 тис. грн.); 

 реєстрація: заявочний принцип з поданням заяви до органу місцевого 

самоврядування (сільради, міськради, райради тощо). Місцевий орган 

самоврядування повідомляє орган ДФСУ про таку заяву. Орган ДФСУ бере таку 

фізичну особу на податковий облік як платника ПДФО за фіксованим розміром; 

 розмір податку: фіксований розмір ПДФО в місяць 10% мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2015 році – 121,8 грн. у 

розрахунку на місяць); 

 звітний період: календарний рік, за який подається декларація спрощеної форми 

про доходи, отримані від здійснення такої діяльності; 

 відсутність вимог щодо державної реєстрації підприємцем; 

 відсутність вимог щодо ведення обліку доходів і витрат; 

 самостійне визначення бази нарахування ЄСВ. 

Характеристика 2 категорії – «пом'якшена» загальна система – сплата ПДФО з прибутку: 

 фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну 

діяльність; 

 види діяльності – обмежені, подібні до єдиного податку; 

 кількість найманих працівників не обмежена; 

 обсяг річного доходу – до 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

на 1 січня податкового року (у 2015 році – 4,872 млн. грн.); 

 об'єкт оподаткування: дохід – різниця між доходами та витратами (тобто 

прибуток); 

 ставка податку: 10%; 

 спрощений облік доходів і витрат за касовим методом; 
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 спрощені вимоги до підтверджуючих документів (в т.ч. довільної форми з 

обов’язковим зазначенням реквізитів, що ідентифікують контрагента); 

 право на амортизацію основних засобів, що використовуються у діяльності (крім 

житлової нерухомості та автомобілів); 

 перенесення збитків, понесених у звітному році, на наступні роки до повного 

погашення (але не більше 3 років); 

 звітний період: календарний рік; 

 сплата: щоквартально авансовими платежами; 

 не застосування РРО платниками з обсягом доходу до 1 млн. грн.; 

 самостійне визначення бази нарахування ЄСВ. 

Характеристика 3 категорії – стандартна загальна система оподаткування доходів 

підприємців – діюча: 

 обсяг річного доходу - понад 4000 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня податкового року; 

 платник ПДВ на загальних підставах; 

 об'єкт оподаткування: прибуток (різниця між доходом та витратами); 

 повноцінний облік доходів і витрат на підставі документів, які відповідають 

вимогам бухгалтерського обліку; 

 ставка податку: 10%; 

 щоквартальні авансові платежі ПДФО; 

 річна декларація та остаточний розрахунок ПДФО за звітний рік; 

 самостійне визначення бази нарахування ЄСВ. 

- скасування податкової соціальної пільги через удосконалення системи податкових 

знижок: 

 збереження діючих податкових знижок (на навчання, страхування, погашення 

процентів за іпотечним кредитом, на благодійні внески тощо); 

 застосовується за наслідками звітного року за самостійним рішенням платника 

податку; 

 знижка надається одному з членів сім’ї; 

 умова надання - дохід на одного члена сім’ї за звітний рік у місячному розрахунку 

не перевищує 2-х розмірів мінімальної заробітної плати (за 2015 рік – 2 436 грн.); 

 враховуються всі отримані за рік доходи (не тільки заробітна плата); 

 процедура попереднього узгодження сум податкової соціальної знижки з 

контролюючим органом: у період з 1 березня до 1 грудня наступного за звітним 

роком платник подає заяву до органу ДФС із зазначенням ідентифікаційних 

номерів або паспортних даних членів сім’ї. Орган ДФС розраховує річний дохід 

сім’ї та повідомляє заявнику чи має він право на податкову знижку та в якій сумі. 

Якщо платник згоден з розрахованою йому сумою – він подає річну податкову 

декларацію, за якою одержує повернення частки ПДФО; 

 розмір податкової соціальної знижки – дохід платника у місячному розрахунку 

зменшується на розмір однієї мінімальної заробітної плати (у 2015 році – 1 218 

грн.) за кожну особу сім'ї. 

Спрощена система оподаткування: 

- для платників 1 та 2 групи єдиного податку – базові елементи без змін, + прив'язка 

обсягу доходів до розміру мінімальної заробітної плати; 

- для платників 3 групи єдиного податку: 
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1) збільшення ставки: 

2015 рік (чинна): 2% + сплата ПДВ або 4% без сплати ПДВ 

2016 рік: 3% + сплата ПДВ або 6% без сплати ПДВ 

2017 рік: 4% + сплата ПДВ або 8% без сплати ПДВ 

з 2018 року: 5% + сплата ПДВ або 10% без сплати ПДВ 

2) зменшення річного обсягу доходу до 4000 мінімальних заробітних плат (біля 5 млн. грн. 

– сьогодні: 20 млн. грн.); 

- для платників 4 групи єдиного податку – с/г виробники: запровадження критеріїв до 

платників податку:  річний обсяг доходу до 100 млн. гривень; площа земель, що 

використовується – до 3 тис. гектарів. 

Встановлення обмежень, які зменшать ризики використання платників єдиного податку у 

схемах оптимізації платниками на загальній системі оподаткування: 

- заборона застосування спрощеної системи оподаткування для: 

1) фізичних осіб – підприємців, які ведуть господарську діяльність з юридичними особами 

та одночасно перебувають з ними у трудових відносинах; 

2) платників 2 групи, які здійснюють виробництво, постачання, продаж (реалізацію) 

верхнього одягу з хутра та натуральної шкіри; 

3) платників 2 групи у сфері готельного господарства, об'єкти яких відповідають категорії 

3, 4, і 5 зірок; 

4) суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері ресторанного 

господарства та виконують функції окремої структурної одиниці ресторану (бару, кафе, 

їдальні, кухні тощо); 

- заборона застосування спрощеної системи оподаткування при виробництві, постачанні, 

продажу (реалізації) дорогоцінних металів, каміння, напівдорогоцінного каміння, 

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, окрім надання послуг населенню 

з ремонту ювелірних виробів. 

Єдиний соціальний внесок: 

- встановлення єдиної ставки ЄСВ 20%; 

- скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ; 

- скасування ЄСВ, що утримується із заробітної плати (доходу) робітників (фізичних 

осіб) – 2%, 2,6%, 2,85%, 3,6% та 6,1%; 

- встановлення для всіх самозайнятих осіб єдиної бази нарахування ЄСВ - суми, що 

визначається такими платниками самостійно для себе (але не менше мінімального 

страхового внеску); 

- поширення на самозайнятих осіб страхового покриття на випадок тимчасової втрати 

працездатності та нещасного випадку на виробництві (сьогодні добровільна участь); 

- тимчасове зарахування ЄСВ з доходу понад 17 мінімальних зарплат на 

персоніфікований рахунок фізичної особи в Ощадному банку з виплатою при настанні 

пенсійного віку – до повноцінного запровадження системи накопичувального 

пенсійного страхування. 
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Транспортний податок: 

- зміна ідеології справляння податку: об'єкт оподаткування - автомобілі вартістю понад 1 

млн. гривень віком до 5 років (сьогодні автомобілі з об'ємом двигуна понад 3000 см. 

куб. віком до 5 років); 

- визначення об'єкту оподаткування: середньоринкова вартість, враховуючи марку, 

модель, рік випуску, тип та об’єм циліндрів двигуна, тип коробки передач, пробіг 

автомобіля (сьогодні не враховується); 

- ставка податку без змін – 25 тис. грн. в рік; 

- інформація про вартість розміщується на сайті Мінекономіки (сьогодні вже працює); 

- призупинення сплати податку на період викрадення автомобіля. 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин: 

- у зв’язку із набранням чинності з 01.10.2015р. Закону України «Про ринок природного 

газу» приведено у відповідність термінологію щодо суб’єкта на якого покладено 

спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначення 

фактичної ціни, що буде визначатися для потреб населення з урахуванням договірної 

ціни, а для іншого газу з урахуванням середньозваженої імпортної ціни; 

- зміна бази оподаткування рентною платою за видобування залізної руди – в залежності 

від вартості одного відсотка заліза, що міститься в товарній продукції гірничого 

підприємства, яка обчислюється з урахуванням ціни залізної руди на світових біржах; 

- інформація про таку вартість розміщується на сайті Мінекономіки. 

Рентна плата за спеціальне використання води: 

- визначення платниками рентної плати виключно первинних водокористувачів, які 

здійснюють фактичне вилучення води з водних об'єктів та отримують дохід від 

використання води (сьогодні платниками є споживачі води); 

- не будуть платниками фізичні особи, які використовують воду для власних потреб в 

некомерційних цілей (свердловини, криниці тощо); 

- індексація ставок на індекс цін виробників (26,5%). 

Рентна плата за використання надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних 

копалин, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за 

спеціальне використання радіочастотного ресурсу та рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом України:  індексація ставок на індекс цін виробників (26,5%). 

Екологічний податок: індексація ставок на індекс споживчих цін (26,7%). 

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 
магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне 

транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України: 

скасування коригуючого коефіцієнту до ставки рентної плати за транспортування нафти 

магістральними нафтопроводами до споживачів в Україні, який враховує зміну тарифу 

транспортування нафти з 2008 року (розмір рентної плати, розрахований з врахуванням 

коефіцієнту зміни тарифу у 2008-2015 роках є більшим, ніж встановлений НКРЕКП у 2015 

році тариф на транспортування нафти). 
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2. ЗАКОН ПРО ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ  

Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015р. № 675-VІІІ. 

30.09.2015р. набув чинності Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015р. 

№ 675-VІІІ. 

Документ визначає організаційно-правові основи діяльності в сфері електронної комерції 

в Україні, установлює порядок здійснення електронних угод із застосуванням 

інформаційно-телекомунікаційних систем і визначає права й обов'язку учасників відносин 

у сфері електронної комерції. 

Законом визначені такі поняття, як «електронна комерція», «електронна торгівля», 

«електронний договір», «електронна угода», «мережний ідентифікатор», «одноразовий 

ідентифікатор» і т.п. 

У Законі зазначене, що покупець (замовник, споживач) товарів, робіт, послуг у сфері 

електронної комерції за обсягом своїх прав і обов'язків прирівнюється до споживача у 

випадку укладання договору поза торговельними або офісних приміщень і у випадку 

вилученого укладання договору згідно із Законом УРСР «Про захист прав споживачів» від 

12.05.1991р.  № 1023-XII.  
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3. ЗМІНИ В ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ - 

ПІДПРИЄМЦІВ 

З 30.09.2015р. набув чинності Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців» від 03.09.2015р. № 

667-VІІІ, який вніс зміни в 4Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р. № 755-IV (далі – Закон № 755-IV) щодо 

процедури проведення державної реєстрації припинення державних підприємств, установ, 

організацій. 

А саме, внесені зміни в ч. 2 ст. 35 Закону № 755-IV, які надають право державному 

реєстраторові здійснювати державну реєстрацію змін в установчі документи державних 

підприємств, установ і організацій, пов'язаних зі зміною органа, до сфери керування якого 

вони ставляться, після внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних 

осіб - підприємців записи про розв'язок засновників про припинення відповідної 

юридичної особи. 

Крім того, змінами встановлюється, що передатний акт або розподільний баланс 

юридичної особи, яка припиняється внаслідок злиття, приєднання, розподіли або 

перетворення, може затверджуватися засновниками (учасниками) юридичної особи або 

органом, до повноважень якого ставиться ухвалення рішення про припинення юридичної 

особи. 
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4. ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І КОЛЕКТИВНІ УГОДИ» 

02.10.2015р. Міністерство соціальної політики України на власному сайті оприлюднило 

проект Закону «Про колективні договори і колективні угоди». Як повідомляється на сайті 

відомства, необхідність прийняття документа обумовлена недосконалістю чинного 

законодавства з питань колективно-договірного регулювання трудових і соціально-

економічних відносин працівників і роботодавців, їх представників. 

Законопроект пропонує ввести: 

1) новий вид колективних угод - підгалузеві, у переговорах за висновком яких можуть 

брати участь нерепрезентативні всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, 

господарські об'єднання й громадські організації (їх об'єднання), що представляють 

інтереси роботодавців певного виду або декількох видів економічної діяльності; 

2) нову форму здійснення соціального діалогу - висновок соціальних пактів, які будуть 

містити домовленості сторін, у тому числі на національному й територіальному рівнях 

соціального діалогу. 

На думку Мінсоцполітики, соціальні пакти по окремих питаннях дозволять ефективно 

вирішувати першочергові завдання соціально-економічної сфери. 

На відміну від перевантаженого положеннями генеральної колективної угоди, процес 

висновку якого на національному рівні соціального діалогу досить тривалий, що зокрема  

підтверджується ситуацією з колективними переговорами 2012-2015 років, соціальний 

пакт орієнтований на розв'язок конкретного завдання, що дозволить сторонам діалогу в 

більш стислий термін досягтися взаємоприйнятих домовленостей. 
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5. ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИКАТИВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

У Верховній Раді 02.10.2015р. зареєстрований законопроект № 3210 «Про внесення змін у 

Податковий кодекс України щодо встановлення індикативної заробітної плати й 

стимулювання виходу з тіні обчислення й нарахування заробітних плат». 

Проектом пропонується: 

- увести в законодавство поняття «індикативна заробітна плата», розмір якої відображає 

реальну мінімальну заробітну плату різних категорій працівників з урахуванням виду їх 

економічної діяльності; 

- передбачити відповідальність за нарахування працівникові заробітної плати нижче 

індикативної, тобто нижче реальної мінімальної заробітної плати працівника 

відповідної до категорії у відповідному виді економічної діяльності; 

- здійснювати податкові відрахування й відрахування у фонди соціального страхування 

на базі заробітної плати працівника, але не нижче індикативної заробітної плати 

(реальної мінімальної заробітної плати) працівника відповідної до категорії й 

економічної діяльності. 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ З ПИТАНЬ 

ПОВНОТИ НАРАХУВАННЯ Й СПЛАТИ ПОДАТКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ 

13.10.2015р. на сайті ДФС України оприлюднений проект наказу Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань 

повноти нарахування й сплати податків при здійсненні контрольованих операцій». 

Перевірка контрольованих операцій є формою податкового контролю над установленням 

відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». 

Проектом передбачене, що перевірка контрольованих операцій по своїй суті є 

документальною позаплановою перевіркою і її тривалість не повинна перевищувати 18 

місяців. При цьому кожні півроку контролюючий орган повинен «звітувати» перед 

платником про проведення перевірки. В особливих випадках строк проведення перевірки 

може бути продовжений ще на 12 місяців. 

За загальним правилом для податкових перевірок, якщо за результатами перевірки 

контрольованих операцій виявлене, що їх умови не відповідають принципу «витягнутої 

руки», що привело до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі 

порушення відсутні, складається довідка. 

Якщо платник податків не згодний з висновками перевірки або фактами й даними, 

викладеними в акті (довідці), він має право подати свої заперечення контролюючому 

органу, який проводив перевірку, протягом 30 днів від дня одержання акту (довідки). 

Як відзначають розроблювачі проекту, прийняття наказу забезпечить виконання окремих 

положень п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI й складе 

основу для поетапної практичної допомоги територіальним органам ДФС в організації й 

проведенні перевірок платників з питань повноти нарахування й сплати податків при 

здійсненні контрольованих операцій. 
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7. ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 

16.10.2015р. набув чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін 

до Порядку обліку платників податків і зборів і Положенню про реєстрацію платників 

податку на додану вартість» від 31.08.2015р. № 747. 

Зміни спрямовані на вдосконалення процедур обліку й реєстрації договорів про спільну 

діяльність і договорів керування майном. 

Зокрема, деталізовані підстави, по яких зазначені договори беруться на облік у 

контролюючих органах, а саме: 

1) одержання від інвестора (оператора) установлених документів; 

2) прийняття контролюючим органом розв'язку про реєстрацію платником ПДВ 

уповноваженої особи або керуючого майном і одержання встановлених документів. 

У Положенні про реєстрацію платників ПДВ, серед іншого, скорочений строк 

реєстраційних процедур з 5- ти до 3- х днів. 

Також перелік відомостей, які вказуються у витягу з Реєстру платників ПДВ, доповнений 

реквізитами рахунку в СЕА ПДВ. 

Відкориговано і порядок одержання витягу. Зокрема , якщо платник розв'язав одержати 

витяг у контролюючому органі, але протягом  двох днів так і не одержав його, або якщо 

пошта не може вручити витяг, платник ПДВ або його представник може одержати витяг у 

контролюючому органі в будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення 

змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органа, які вказуються у 

витягу. 
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8. З 1 ЖОВТНЯ ДО ПЛАТНИКІВ ПДВ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ШТРАФИ 

З 1 жовтня до платників ПДВ застосовуються штрафи, передбачені пунктом 120
1
.1                     

ст. 120
1
 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) за 

порушення строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування в 

наступних розмірах: 

- 10 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках 

коригування, - у випадку порушення строку реєстрації до 15 календарних днів; 

- 20 % від суми ПДВ - у випадку порушення строку реєстрації від 16 до 30 календарних 

днів; 

- 30 % від суми ПДВ - у випадку порушення строку реєстрації від 31 до 60 календарних 

днів; 

- 40 % від суми ПДВ, - у випадку порушення строку реєстрації на 61 і більше 

календарних днів. 

Нагадаємо, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015р. № 643-VІІІ 

були внесені зміни в п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, згідно з якими норми «штрафного»                  

п. 120
1
.1 ст. 120

1
 ПКУ не застосовуються у випадку порушення строків реєстрації 

податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених до 1 

жовтня 2015 року. 

Казначейство повідомило, що повну інформацію про стан свого електронного рахунку, 

його реквізитах, сумі податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні 

й/або розрахунки коригування в ЄРПН, і т.п.  платник податків може одержати тільки в 

ДФС України. 

У відомстві відзначили, що казначейська СЕА ПДВ працює повністю в автоматичному 

режимі й передає інформацію в ДФС України про стан рахунків у режимі реального часу                        

(on-lіne). 

Свідоцтвом цього є те, що платники не укладають із Казначейством договори про 

розрахунково-касове обслуговування електронних ПДВ-рахунків, не подають установчі 

документи, картки з відбитками печатки й зразками підписи службових осіб і т.п. 

Усі операції щодо відкриття/закриття рахунків у СЕА ПДВ, перерахування сум податку з 

них, а також повернення помилково або зайво сплачених коштів і т.п. здійснюються 

Казначейством винятково на підставі Реєстрів ДФС України. 
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9. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КУРСУ ГРИВНІ ДО ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про надання роз'яснення [щодо 

застосування курсу гривні до іноземної валюти для визначення податкового 

зобов'язання]» від 07.10.2015р.  № 22820/10/28-10-06-11. 

Згідно з п. 39
1
.1 ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, зі 

змінами та доповненнями (далі - ПКУ), для цілей визначення податкових зобов'язань зі 

сплати податків та зборів (в тому числі митних платежів) протягом усієї доби 

застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений 

Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації, а у разі, 

якщо митна декларація не подається, - дня визначення податкових зобов'язань. 

Абзацом першим п. 2 постанови Правління Національного банку України від 03.06.2015р. 

№ 354 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках 

України» (далі - Постанова № 354) установлена вимога щодо обов'язкового продажу на 

міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону 

на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-

підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, 

відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення 

юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті 

за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України. 

Уповноважений банк зобов'язаний попередньо зарахувати надходження в іноземній 

валюті, на які згідно з абзацом першим цього п. 2 Постанови № 354 поширюється вимога 

щодо обов'язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 

«Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» (далі - розподільчий рахунок). Виключно 

наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий 

рахунок. Уповноважений банк без доручення клієнта зобов'язаний здійснити обов'язковий 

продаж надходжень в іноземній валюті у розмірі 75 % (абзаци 2, 13 - 16 п. 2 Постанови               

№ 354). 

Пунктом 5.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління Національного 

банку України від 12.11.2003р. № 492, зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція), 

визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту 

господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства 

України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, 

визначених законодавством України. Грошові кошти в іноземній валюті, перераховані з-за 

кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами), 

зараховуються на поточні рахунки резидентів - юридичних осіб через розподільчі рахунки 

(п. 5.3 Інструкції). 

При цьому ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» 

від 23.09.1994р. № 185/94-ВР передбачено, що виручка резидентів в іноземній валюті 

підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках.  

Крім того, відповідно з п. 2.3 розділу II Інструкції про порядок здійснення контролю за 

експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 24.03.1999р. № 136, банк знімає експортну операцію 

резидента з контролю після зарахування виручки по цій операції на поточний рахунок 

останнього. 



ЩОМІСЯЧНИЙ  ОГЛЯД  ЗАКОНОДАВСТВА 
  

 

17 

 

10. ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ЗА 

ЩОДЕННИМИ ПІДСУМКАМИ ОПЕРАЦІЙ 

Лист Державної фіскальної служба України «Щодо особливостей складання податкових 

накладних за щоденними підсумками операцій, які звільнені від оподаткування податком 

на додану вартість» від 13.10.2015р.  № 21637/6/99-95-42-01-15. 

ДФС України в листі від 13.10.2015р. № 21637/6/99-95-42-01-15 розглянула особливості 

складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій, звільнених від 

обкладання ПДВ. 

Податківці нагадали, що згідно з п. 9, 12 Порядку заповнення податкової накладної, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014р. № 957 (далі – 

Порядок № 957), у верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за 

щоденними підсумками операцій, робиться відповідна позначка «X» і вказується тип 

причини «11», у рядку «Особа (платник податку) – покупець» вказується «Неплатник», а в 

рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН 

«100000000000». 

Оскільки касові чеки у випадку здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому 

споживачеві (який не є платником ПДВ) містять інформацію про перелік послуг, 

придбаних покупцями, у графові 3 "»Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» 

податкової накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, вказується 

вираження «Товари/послуги в асортиментах», а графи 5.1, 5.2, 6 і 7 не заповнюються. 

У податковій накладній, яка складається за щоденними підсумками операцій, у випадку 

здійснення поставки товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є 

платником ПДВ), обсяг операцій, відбитих у касових чеках, надрукованих протягом дня, 

вказується загальною сумою, яка відповідає фактичній сумі виторгу, відбитої в Z- Звіті. 

При цьому фахівці служби підкреслили, що згідно з п. 14 Порядку № 957 для операцій, 

оподатковуваних або звільнених від оподатковування, складаються окремі податкові 

накладні, тобто при одночасній поставці одному одержувачеві (покупцеві) як 

оподатковуваних товарів/послуг, так і звільнених від оподатковування, постачальник 

(продавець) становить окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній 

накладній одночасно графи 12 і граф 8-11). 
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11. ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ 365 

КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ З ДАТИ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд листа [щодо включення до 

податкового кредиту сум ПДВ, сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням 

товарів/послуг та зазначених у податковій накладній, якщо така податкова накладна 

зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну її 

реєстрації]» від 06.10.2015р. № 21157/6/99-99-19-03-02-15. 

Фахівці фіскальної служби в листі від 06.10.2015р. № 21157/6/99-99-19-03-02-15 

відзначили: податкова накладна, не включена у відповідному звітному періоді до 

податкового кредиту, може бути віднесена до складу податкового кредиту протягом 365 

календарних днів з дати її складання. Тобто, податкові накладні/розрахунки коригування, 

які, станом на 29.07.2015р., своєчасно не зареєстровані в ЄРПН та по яких, станом на 

вказану дату, не сплинув граничний термін їх реєстрації в ЄРПН (з дати їх складання не 

минуло 180 календарних днів), можуть бути включені до складу податкового кредиту не 

раніше звітного періоду, в якому такі податкові накладні/розрахунки коригування 

зареєстровано в ЄРПН, та не пізніше ніж 365 календарних днів з дати складання.  
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12. НЮАНСИ СКЛАДАННЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ ДЕКІЛЬКОХ 

ЗВЕДЕНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ НА ОДНОГО КОНТРАГЕНТА-

ПОКУПЦЯ 

Лист Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення [щодо можливості 

складання протягом звітного місяця декількох зведених податкових накладних на одного 

контрагента-покупця]» від 25.09.2015р.  № 20377/6/99-99-19-03-02-15. 

Фахівці фіскального відомства нагадали, що порядок і умови складання зведених 

податкових накладних визначені п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України  від 

02.12.2010р. № 2755-VI. 

У випадку якщо за станом на дату складання зведених податкових накладних сума коштів, 

що зробила на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, 

перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом  місяця, таке перевищення 

вважається попередньою оплатою (авансом). На суму такої передоплати складається 

податкова накладна в загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. 

Періодичність складання зведених податкових накладних протягом  звітного 

(податкового) періоду на один контрагента-покупця може бути передбачена в цивільно-

правовому договорі з таким покупцем. 

Податківці підсумували, що протягом  звітного періоду платник податків має право на 

складання однієї зведеної податкової накладної, яка складається не пізніше останнього 

дня такого періоду, або двох і більше податкові накладних, виходячи з умов, 

передбачених цивільно-правовим договором. 
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13. РАХУНОК-ФАКТУРА ПО СВОЄМУ ПРИЗНАЧЕННЮ НЕ ВІДПОВІДАЄ 

ОЗНАКАМ ПЕРВИННОГО ДОКУМЕНТА 

Лист Державної фіскальної служби України «Щодо здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності» від 28.09.2015р.  № 9062/Б/99-99-17-02-02-14. 

Податківці в листі від 28.09.2015р. № 9062/Б/99-99-17-02-02-14 повідомили, що рахунок-

фактура по своєму призначенню не відповідає ознакам первинного документа (оскільки їм 

не фіксується яка-небудь господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення 

господарської операції), а носить лише інформаційний характер. Фактично рахунок-

фактура є розрахунково-платіжним документом, який передбачає тільки виставляння 

певних сум до оплати покупцям за поставлені (фактично поставлені) товари або надані 

(фактично надані) послуги. 

Факт одержання товарів (послуг) повинен бути підтверджений видаткової накладний 

постачальника або актом приймання-передачі виконаних робіт (послуг). 

Фіскали нагадали, що зазначена позиція викладена в листах Міністерства фінансів 

України від 27.11.2006р. № 31-34000-20-23/25136, від 09.07.2007р. № 31-34000-20/23-

4579/4800 і від 30.05.2011р. № 31-08410-07-27/13794. 
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14. ПРИ ВНЕСЕННІ НЕДОСТОВІРНИХ ДАНИХ У ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРАЦІЮ, 

МОЖЛИВЕ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про надання відповіді [щодо 

відповідальності за внесення недостовірних даних до податкової декларації]» від 

25.09.2015р.  № 8960/С/99-99-10-03-02-14. 

Фіскали вказали на ст. 358 Кримінального кодексу України від 05.04.2001р.   № 2341-III 

(далі – ККУ), яка передбачає відповідальність за підробку посвідчення або іншого 

офіційного документа, який видається або засвідчується підприємством, установою, 

організацією, громадянином - підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором або іншою 

особою, що мають право видавати або завіряти такі документи, і який надає права або 

звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою. 

Відповідальність за службову підробку, тобто  внесення службовою особою в офіційні 

документи свідомо неправдивих відомостей, іншу підробку документів, а також складання 

й видачу свідомо неправдивих документів установлена ст. 366 ККУ. 

Разом з тим, особа вважається невинним у здійсненні карного правопорушення й не може 

бути піддане карному покаранню, поки його провина не буде доведена у встановленому 

порядку й установлена обвинувальним вироком суду, що вступили в законну чинність. 
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15. ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ КОШТІВ Є 

БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернень [щодо використання 

реєстраторів розрахункових операцій]» від 01.10.2015р. № 20887/6/99-99-22-07-03-15. 

ДФС України в листі від 01.10.2015р. № 20887/6/99-99-22-07-03-15 повідомила, що 

безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на 

рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками з доручення підприємств і 

фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів 

коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях або в електронному виді. 

Розрахунки готівкою - це платежі наявними підприємств (підприємців) і фізичних осіб за 

реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також по операціях, 

які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) і іншого 

майна (п. 1.2 гл. 1 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637). 

Отже, операції по оплаті вартості товару або послуг готівкою є розрахунками готівкою, а 

операції по оплаті товарів і послуг через платіжні термінали й мережі Інтернет з 

використанням електронних платіжних коштів є безготівковими розрахунками. 
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16. ПРО РЕЖИМ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ 

Лист  Державної фіскальної служби України «Про розгляд звернення [щодо оплати 

вартості програмної продукції та щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з 

постачання на митній території України програмної продукції, яка на матеріальному носії 

ввезена на митну територію України]» від 12.10.2015р.  № 21564/6/99-99-19-03-02-15. 

Податківці в листі від 12.10.2015р. № 21564/6/99-99-19-03-02-15 відзначили, що режим 

звільнення від оподаткування ПДВ, передбачений п. 261 підрозд. 2 розд. XXПодаткового 

кодексу України  від 02.12.2010р. № 2755-VI, застосовується до операцій по поставці 

програмної продукції незалежно від того, чи поставляється така продукція на 

матеріальних носіях інформації або передається покупцеві іншим шляхом, у тому числі й 

з використанням мережі Інтернет, по електронній пошті, або іншими коштами передачі 

інформації. 

У випадку якщо вартість програмної продукції, зафіксованої на матеріальному носії 

інформації, і вартість такого носія визначені окремо, те операції по поставці програмної 

продукції звільняються від обкладання ПДВ, а операції по поставці матеріального носія 

інформації обкладаються ПДВ у загальновстановленому порядку по основній ставці. 

Платники податків при здійсненні операцій по поставці систем і/або 

встаткування/оснащення, невід'ємної складовій яких є програмна продукція, зобов'язано 

нарахувати й сплатити ПДВ по таких операціях на загальних підставах, певних для 

поставки товарів і послуг в Україні. 
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17. ПРИКЛАДИ ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИДАМИ 

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження прикладів 

обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування» від 21.10.2015р. № 1022. 

Міністерство соціальної політики України наказом від  21.10.2015р. № 1022 затвердило 

приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

В трьох розділах наведено приклади розрахунків наступних видів соціальних допомог:  

І. Для розрахунку виплат за страхуванням на випадок безробіття. 

ІІ. Для розрахунку виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

ІІІ. Для розрахунку виплат для призначення допомоги по вагітності та пологах, допомоги 

по тимчасовій непрацездатності, а також оплати перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності за рахунок коштів роботодавця. 
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18. ЩОДО СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ 

Розпорядження КМУ «Питання Державної служби з питань праці» від 30.09.2015р.                                 

№ 1021-р. 

З 30.09.2015р. згідно розпорядженню Кабміну № 1021-р, функції Державної служби 

гірничого нагляду та промислової безпеки перейшли до Державної служби з питань праці 

(крім функцій по реалізації державної політики в сфері охорони надр). Із цього моменту 

Державна служба з питань праці почала виконувати функції по організації й здійсненню 

державного нагляду (контролю) за дотриманням законів і інших нормативно-правових 

актів з питань: 

- промислової безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними й 

фізичними особами, які згідно із законодавством використовують найману працю; 

- безпеки робіт у сфері обігу з вибуховими матеріалами промислового призначення; 

- безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного 

палива й вибухових матеріалів військового призначення; 

- трубопровідного транспорту, функціонування ринку природного газу й діяльності, 

пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки й потенційно небезпечними об'єктами. 

Положення про знову створену Державну службу України з питань праці затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015р. № 96. 

 


