
ПРОТОКОЛ №7230-ПТ-01-22 

засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при міському голові 

 

25.01.2022 

 

Головуючий на засіданні – МЕНЗУЛ Олександр Павлович, міський голова. 

 

Присутні на засіданні: 

 

СТЕЦЮК  

Дмитро Валерійович 

-заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови 

координаційної ради 

  

КОВАЛЬЧУК  

Оксана Василівна 

-начальник відділу підприємницької діяльності   

та агросектору економіки управління економіки 

та розвитку громади виконавчого комітету 

Вараської міської ради, секретар координаційної 

ради 

 

БАРАБУХ  

Ірина Ростиславівна 

-начальник управління економіки та розвитку 

громади виконавчого комітету Вараської міської 

ради, член координаційної ради 

  

ВЛАСОВА 

Олена Віталіївна 

-начальник відділу земельних ресурсів 

виконавчого комітету Вараської міської ради, 

член координаційної ради  

  

ІЛЬНИЦЬКИЙ 

Владислав Сергійович 

-начальник відділу архітектури та  

містобудування виконавчого комітету Вараської 

міської ради, член координаційної ради 

  

ЛИТВИН  

Віра Андріївна 

-ГО «Комітет підприємців Кузнецовська», 

депутат Вараської міської ради, член 

координаційної ради 

  

  

МАКАРУК  

Сергій Васильович 

-голова громадської ради при виконавчому 

комітеті Вараської міської ради, депутат 

Вараської міської ради, член координаційної 

ради 

  

ПЕТРУК  

Олександр Миколайович 

-начальник Володимирецького районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Рівненській області, 

член координаційної ради 
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РАБИЙ  

Юрій Анатолійович 

-голова громади християнської церкви «Світло 

зорі», фізична особа-підприємець, член 

координаційної ради 

  

 

СНІЖКО  

Олег Михайлович 

 

-фізична особа-підприємець, депутат Вараської 

міської ради, член координаційної ради 

  

ТКАЧУК  

Юрій Анатолійович 

-голова Кузнецовської міської Гільдії  бізнесу, 

член координаційної ради 

  

ХОНДОКА  

Роман Володимирович 

-заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, член координаційної 

ради 

  

ЮЩУК 

Дмитро Анатолійович 

-директор департаменту житлово-комунального 

господарства, майна та будівництва виконавчого 

комітету Вараської міської ради, член 

координаційної ради 

  

ЯЙЧЕНЯ 

Віта Анатоліївна 

-начальник управління безпеки та внутрішнього 

контролю виконавчого комітету Вараської 

міської ради, член координаційної ради 

  

ВОСКОБОЙНИК 

Ігор Сергійович 

-заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

  

ДЕНЕГА  

Сергій Віталійович 

-керуючий справами виконавчого комітету 

  

ТАЦЮК 

Валентина Вікентіївна 

  

- начальник фінансового управління 

ГРЕБЬОНКІН 

Володимир Петрович  

-начальник відділу інформаційної політики та 

комунікацій 

  

ЕМІШЯНЦ 

Сергій Серопович 

-заступник начальника Державного 

архітектурно-будівельного контролю 

  

ЧЕРЕВАЧ  

Інна Анатоліївна 

-головний спеціаліст відділу економіки, 

промисловості та транспорту управління 

економіки та розвитку громади 

  

КИРИЛОВЕЦЬ 

Тетяна Павлівна 

-представник Вараського відділу податків і 

зборів з фізичних осіб, камеральних перевірок 

податкової звітності та економічного аналізу 

управління податкового адміністрування 
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Головного управління ДПС у Рівненській 

області 

  

ВОРОНЮК 

Людмила Олександрівна 

-начальник Вараської державної податкової 

інспекції Головного управління ДПС у 

Рівненській області 

 

ПАВЛОВА 

Наталія Петрівна 

 

-представник Вараської міської філії 

Рівненського обласного центру зайнятості 

  

ГАВРИШКЕВИЧ 

Микола Богданович 

-представник Вараського районного відділу 

поліції ГУ НП в Рівненській області 

  

ХОРУЖИЙ 

Володимир Іванович 

 

САВОРОНА                                                     

Ігор Володимирович 

-депутат Вараської міської ради 

 

 

-депутат Вараської міської ради 

 

  

Представники 

підприємництва  

Вараської МТГ 

 

 

Порядок денний засідання координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при міському голові 

                                                                                                           

1. Вступне слово міського голови Олександра МЕНЗУЛА. 

2. Місцеві податки та збори, проблемні питання по сплаті єдиного податку. 

Доповідає: Т.КИРИЛОВЕЦЬ – головний державний інспектор Вараського 

відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних 

перевірок податкової звітності управління податкового адміністрування. 

3. Розгляд звернення щодо скасування рішення з продажу алкогольної 

продукції в нічний час у місті Вараш ТзОВ «АТБ - МАРКЕТ».  

Доповідає: Л.ВИНОГРАДОВА - регіональний директор ТзОВ «АТБ -

МАРКЕТ» у Рівненській області. 

4. Обговорення питань реалізації проєкту регіонального розвитку «Розвиток 

підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та Волинської 

областей», що реалізується за рахунок коштів ЄС. 

Доповідає: Р.ХОНДОКА - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, І.БАРАБУХ – начальник управління економіки 

та розвитку громади. 

5. Обговорення регуляторного акту - проєкту рішення Вараської міської 

ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках, які розташовані на 

території Вараської МТГ». 
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Доповідає: І. БАРАБУХ - начальник управління економіки та розвитку  

громади; І.ЧЕРЕВАЧ - головний спеціаліст відділу економіки, 

промисловості та транспорту.  

6. Різне. 

 

Виступили: 

 1.Міський голова Олександр МЕНЗУЛ поінформував присутніх про ряд 

питань, які пропонуються для розгляду. Одним із таких є питання місцевих 

податків, зокрема діючі ставки єдиного податку в період з 2020 по 2022 роки та 

звернув увагу присутніх на прийняті рішення Вараської міської ради про 

встановлені ставки єдиного податку. 

 Начальник фінансового управління Валентина ТАЦЮК запропонувала 

скасувати рішення від 14.05.2020 №1761 «Про встановлення ставок єдиного 

податку та внесення змін до рішення міської ради від 03.04.2020 №1703 «Про 

затвердження Положення про єдиний податок». 

 2.Головний державний інспектор Вараського відділу податків і зборів з 

фізичних осіб та проведення камеральних перевірок податкової звітності 

управління податкового адміністрування Головного управління ДПС у 

Рівненській області Тетяна КИРИЛОВЕЦЬ доповіла, що відповідно до  рішення 

Вараської міської ради від 03.04.2020 року №1703 «Про затвердження 

Положення про єдиний податок» встановлено, що фіксовані ставки єдиного 

податку з розрахунку на календарний місяць для першої групи платників 

єдиного податку – не більше 10% розміру прожиткового мінімуму (у 2021 році 

– 227 грн.) та другої групи платників єдиного податку становлять 20% розміру 

мінімальної заробітної плати (у 2021 році – 1200 грн). Рішення набирає 

чинності з 01.01.2021 року. 

 Згідно рішення Вараської міської ради від 14.05.2020 №1761 «Про 

встановлення ставок єдиного податку на період дії карантину та внесення змін  

до рішення міської ради від 03.04.2020 року №1703 «Про затвердження 

Положення про єдиний податок» встановлено для фізичних осіб-підприємців 

першої групи платників єдиного податку 0 % розміру прожиткового мінімуму, 

для другої групи платників єдиного податку 0 % розміру мінімальної заробітної 

плати. 

 Водночас Тетяна КИРИЛОВЕЦЬ звертає увагу, що для запобігання 

зниженню ділової та економічної активності Верховною Радою України 

прийнято Закон України від 30.03.2020 №540 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)» (далі – Закон №540). 

 Цим Законом ст.52-6 та ст.52-7 надано право органам місцевого 

самоврядування у 2020 році приймати рішення про внесення змін до 

прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів на 2020 

рік щодо зменшення ставок єдиного податку. При цьому, у 2020 році на 

рішення органів місцевого самоврядування про внесення змін до прийнятого 

рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення 

ставок єдиного податку не поширюється п.п.4.1.9 та п.4.5, п.п.12.3.4, п.п.12.4.3 
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(в частині строку прийняття рішень) та п.12.5 (в частині строку набрання 

чинності відповідними рішеннями) ПКУ. 

Таким чином, рішенням Вараської міської ради №1761 було встановлено 

ставку 0% для першої групи платників єдиного податку від розміру 

прожиткового мінімуму та ставку 0% від розміру мінімальної заробітної плати 

для другої групи платників єдиного податку на період дії карантину в 2020 

році. 

Крім того, відповідно п."52-9. підрозділу X Закону України від 04.12.2020 

№1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» визначено: тимчасово 

платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати цього податку 

за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року, крім випадків порушення 

такими платниками встановлених главою 1 розділу XIV цього Кодексу умов 

застосування першої групи платників єдиного податку. При цьому ставки 

єдиного податку для першої групи платників єдиного податку, встановлені у 

порядку, визначеному пунктом 293.2 статті 293 цього Кодексу, за такі періоди 

не застосовуються". 

 Рішенням Вараської міської ради від 28.05.2021 №389 «Про затвердження 

Положення про єдиний податок» встановлено ставки єдиного податку, які 

діють на території громади для першої групи платників єдиного податку 10% 

розміру прожиткового мінімуму та другої групи платників єдиного податку - 

10% розміру мінімальної заробітної плати. Рішення набирає чинності з 

01.01.2022 року. 

3.Регіональний директор ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ» Людмила 

ВИНОГРАДОВА розповіла, що ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ» здійснює свою 

діяльність на ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами та забезпечує 

населення якісними товарами за конкурентними цінами.  

Рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради від 29.08.2014 

№166 «Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та 

пивом (крім безалкогольного) у нічний час» було встановлено заборону на 

продаж алкогольних напоїв у нічний час доби з 23:00 год. до 07:00 год. 

Спеціалістами ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ» було проведено дослідження 

впливу зазначеного рішення на господарську діяльність ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ», 

на розмір податкових зобов’язань підприємства та на соціальну обстановку в 

цілому. 

Враховуючи вищезазначене Людмила ВИНОГРАДОВА звернулась з 

проханням розглянути питання про скасування рішення від 29.08.2014 №169 

«Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом 

(крім безалкогольного) у нічний час», при цьому зауважила, що деякі міста 

надали дозвіл ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ» на торгівлю алкогольною продукцією у 

нічний час. 

4.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Роман ХОНДОКА розповів про реалізацію проєкту регіонального розвитку 
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«Розвиток підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та 

Волинської областей» що реалізується за рахунок коштів ЄС. 

Проєкт передбачає навчання щодо сироваріння – можливості 

виготовлення сирів, вивчення рецептур та технологій, просування продукції на 

ринку, будуть розглянуті питання створення сільськогосподарських 

кооперативів, утримання худоби, облаштування територій для її випасу, 

закупівлю відповідного обладнання для сироварні. 

Частка співфінансування з місцевого бюджету Вараської МТГ становить 

1,5 млн.грн, натомість від держави за рахунок коштів ЄС громада отримає 

техніку та обладнання для сироварні в еквіваленті 3 млн.грн.  

Наразі обговорюється питання проєкт-менеджера для реалізації проєкту 

сироваріння (на сайті Вараської міської ради розміщено оголошення). 

Начальник Володимирецького районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Олександр ПЕТРУК 

зауважив, що є ряд певних вимог, які необхідно враховувати при реалізації 

даного проєкту. З огляду на це та для успішної реалізації проєкту необхідно 

створити робочу групу із залученням фахівців відповідної галузі та 

представників виконавчого комітету Вараської міської ради. 

5. Начальник управління економіки та розвитку громади Ірина БАРАБУХ 

доповіла про проєкт рішення від 08.11.2021 №1174 «Про затвердження Правил 

торгівлі на ринках, які розташовані на території Вараської МТГ», при цьому 

зауважила, що це є регуляторний акт (оприлюдений на сайті Вараської міської 

ради). Оскільки попередні правила встановлені для м. Кузнецовськ базуються 

на застарілих нормах, тому було внесено зміни до плану регуляторної 

діяльності і розроблено нові  Правила торгівлі на ринках які розташовані на 

території Вараської МТГ. Відповідно, даний регуляторний акт з усіма 

супровідними документами було надіслано до Державної регуляторної служби. 

За результатами перевірки та внесенням правок відповідно до зауважень 

Державної регуляторної служби даний проєкт виноситься для розгляду та  на 

затвердження ради.  

За ініціативи Віри Литвин озвученої на засіданні бюджетної комісії з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики 

Вараської міської ради від 15.12.2021 про доопрацювання Правил торгівлі на 

ринках, пропонується  детально обговорити дане питання. 

Віра ЛИТВИН уточнила про кількість діючих у Вараській МТГ ринків та 

здійснення контролю за дотриманням Правил торгівлі на ринках у громаді. 

Олександр ПЕТРУК зазначив, що повноваження контролю за 

дотриманням Правил торгівлі на ринках здійснюється 

Держпродспоживслужбою виключно на агропродовольчих ринках. 

Віра ЛИТВИН запропонувала врахувати в Правилах торгівлі на ринках 

Вараської МТГ питання функціонування адміністрації ринку. 

Ігор ВОСКОБОЙНИК наголосив, що зміни до Правил торгівлі можуть 

вноситись лише на підставі законодавчо визначених повноважень 

регуляторного органу.  

 

Вирішили: 
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1.Управлінню економіки та розвитку громади підготувати інформацію 

щодо торгівлі алкогольними напоями в нічний час у містах-супутниках АЕС та 

спільно з відділом правової експертизи нормативно-правових актів опрацювати 

питання можливості коригування або скасування рішення виконавчого комітету 

Вараської міської ради від 29.08.2014 №166 «Про заборону торгівлі 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) у 

нічний час». 

2.Відділу інформаційної політики та комунікацій провести аналіз 

соціального опитування у соцмережах щодо торгівлі алкогольними напоями у 

нічний час. 

3.Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Роману ХОНДОЦІ спільно з управлінням економіки та розвитку громади 

створити робочу групу з реалізації проєкту регіонального розвитку «Розвиток 

підприємств у сфері сироваріння в громадах Рівненської та Волинської 

областей». 

4.Управлінню економіки та розвитку громади проаналізувати правила 

торгівлі на ринках по інших містах, зокрема Рівне, Луцьк, Львів, містах-

супутниках АЕС та підготувати відповідну інформацію на наступне засідання 

координаційної ради. 

5.Фінансовому управлінню, управлінню економіки та розвитку громади 

спільно з Вараським відділом податків і зборів з юридичних осіб, камеральних 

перевірок податкової звітності та економічного аналізу управління податкового 

адміністрування Головного управління ДПС у Рівненській області підготувати 

для оприлюднення на сайті Вараської міської ради роз’яснення для фізичних 

осіб-підприємців першої  та другої групи платників єдиного податку щодо 

діючих ставок єдиного податку у 2020-2022 роках. 

Проголосували: за – 12; проти – 0; утримались – 1; не голосували – 2. 

 

 

 

 

Міський голова,                                                      

голова координаційної ради                                                    Олександр МЕНЗУЛ    

 

 

Протокол підготував: 

начальник відділу підприємницької  

діяльності та агросектору економіки, 

секретар координаційної ради                                                Оксана КОВАЛЬЧУК 
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