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ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ: ЧЕРГОВЕ 

ПІДВИЩЕННЯ 

 

Закон України «Про державний бюджет 
України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629-
VIII, не змінює традиції останніх років та 
передбачає поетапне підвищення розміру 
прожиткового мінімуму для різних груп 
населення протягом 2019 року. Одне з 
запланованих підвищень припадає на 
1 липня 2019 року. 

Зокрема, з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 
місяць становитиме 1 936 грн. 

Прожитковий мінімум для основних соціальних і демографічних груп зростає у 2019 році 
наступним чином: 

Група населення з 1 січня 2019 
року 

з 1 липня 2019 
року 

з 1 грудня 2019 
року 

Працездатні особи  1 921 грн 2 007 грн 2 102 грн 

Особи, які втратили 
працездатність 

1 497 грн 
1 564 грн 

1 638 грн 

Діти віком до 6 років 1 626 грн 1 699 грн 1 779 грн 

Діти віком від 6 до 18 
років 

2 027 грн 
2 118 грн 

2 218 грн 

 

Допомога по безробіттю не може перевищувати 4-кратного розміру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб (тобто, з 1 липня 2019 року – 8 028 грн.). 

Крім того, новий розмір прожиткового мінімуму необхідно враховувати при утриманні 
аліментів. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Відтак, мінімальний розмір аліментів з 
1 липня 2019 року становитиме: 

 для дітей у віці до 6 років: не менше 849,50 грн. (1 699 грн × 50%); 
 для дітей у віці від 6 до 18 років: не менше 1059 грн. (2 118 грн × 50%). 

Зверніть увагу, що розмір мінімальної заробітної плати, на відміну від розміру прожиткового 
мінімуму – не збільшуватиметься. Протягом всього 2019 року мінімальна заробітна 
плата у місячному розмірі в Україні становитиме 4 173 грн. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ОНОВЛЕНО 

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ 

 
14 червня 2019 року Міністерство фінансів 
України, на своєму офіційному веб-сайті, 
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оновило перелік Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Зокрема, у новій редакції опубліковано наступні стандарти: 

 МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»; 
 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»; 
 МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (у перекладі українською мовою) 
розміщені за посиланням https://www.minfin.gov.ua/news/view/mizhnarodni-standarty-finansovoi-

zvitnosti--pereklad-ukrainskoiu-movoiu---rik?category=dohidna-politika&subcategory=buhgalterskij-oblik . 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВИЗНАВ 

ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, 

БІЛЬШЕ СОТНІ УКАЗІВ СВОЇХ 

ПОПЕРЕДНИКІВ 

 

20 червня 2019 року Президент 
України підписав два Укази, якими 
скасував понад сто Указів, виданих 
попередніми президентами України 
у 1994-2014 роках. 

Указом Президента від 20.06.2019 №418/2019 визнано такими, що втратили чинність, 53 
Укази Президента, видані з 1994 по 2001 рік (у 8-ми Указах були скасовані окремі норми). 
Даний Указ набрав чинності з 23.06.2019. 

Крім цього, Указом Президента від 20.06.2019 №419/2019 скасовано ще 106 Указів, виданих 
в межах 1994-2014 років. А ще у 23-х були скасовані окремі норми. Указ набрав чинності з 
22.06.2019. 

Зокрема, вищевказаними документами скасовано: 

 Указ Президента від 10 липня 1998 року №762 «Про впорядкування справляння плати 
за вчинення нотаріальних дій», яким установлювалося, що розмір плати за 
вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не міг бути меншим від 
розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за 
аналогічні нотаріальні дії. 

 Указ від 12 червня 1995 року №436 «Про застосування штрафних санкцій за 
порушення норм з регулювання обігу готівки», яким скасовані штрафи за 
перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах, за неоприбуткування 
(неповне та/або  несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки, за витрачання готівки з 
виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім 
коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за 
винятком екстрених (невідкладних) тощо. 

 Указ Президента України від 13 вересня 1995 року №839 «Про інвестування майнових 
цінностей резидентами за межами України», яким скасовано обов’язок інвестора-
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резидента при здійсненні інвестування за межі України отримати відповідну 
ліцензію, а також скасовано обмеження форм майнових цінностей як інвестицій 
за кордон. 

 Указ Президента України від 5 травня 1994 року №213 «Про заходи щодо 
лібералізації експортної політики в Україні», яким скасовано перелік товарів, щодо 
яких скасовується режим квотування та ліцензування, та скасовано норму, що 
експорт вугілля, аміаку, етилену, бензолу, метанолу, мінеральних добрив та чорних 
металів здійснюється без спеціального уповноваження на це суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 

МІСТА КИЄВА СКАСУВАВ ОКРЕМІ 

ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗУПИНЕННЯ 

РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ 

 

Окружний адміністративний суд міста Києва 
(далі-Суд) прийняв відразу два важливі рішення, 
що стосуються блокування податкових 

накладних. Першим рішенням Суду від 26.04.2019 №640/1240/19 відкликано 
Критерії ризиковості платника податку, затверджені В.о. Голови Державної 
фіскальної служби України О.Власовим 05 листопада 2018 року (далі - Критерії), на 
підставі яких блокуються податкові накладні. А другим рішенням Суду від 
05.06.2019 №826/12108/18 визнаються незаконними частина норм Порядку №117, 
затверджені Кабінетом Міністрів України від 21 лютого 2018 року (далі – Порядок 
№117). 

Суд зобов’язав Державну фіскальну службу України (далі - ДФС України) відкликати лист від 
05.11.2018 №4065/99-99-07-05-04-18, яким були визначені Критерії. Ці Критерії були 
розміщені на сайті ДФС України 13.11.2018. Рішення було аргументовано наступним: 

1) вказані Критерії не затверджено нормативним актом ДФС України та не 
погоджено Міністерством фінансів України (далі - Мінфін України), що суперечить 
вимогам п.10 Порядку №117. (Суд визнав лист Мінфіна України від 31.10.2018 
№26010-06-5/28170, який нібито підтверджує факт погодження Критерії як 
неналежним доказом); 

2) Критерії не можуть визначатися листом ДФС України, адже вони мають ознаки 
регуляторного акта, оскільки встановлюють норми права, передбачають 
неодноразове їх застосування щодо невизначеного кола осіб та здійснюють 
безпосередній вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання, відповідно 
вони повинні мати форму нормативно-правового акта і проходити процедуру 
регуляторного погодження. Відповідачем не доведено суду, що при прийнятті 
Критеріїв ризиковості платника податку ДФС України було дотримано регуляторних 
процедур, зокрема, з урахуванням вимог ст.25 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 №1160-
IV, натомість з матеріалів справи вбачається протилежне. 
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Другим рішенням Суд визнав протиправними і недійсними окремі положення самого Порядку 
№117. Зокрема, були визнані недійсними: 

1) п. 10 Порядку №117,що встановлює процедуру, за якою визначаються і 
затверджуються критерії блокування. Суд вирішив, що ця норма суперечить 
Податковому кодексу України (далі-ПКУ). Адже згідно з ПКУ (п.201.16) реєстрація 
податкових накладних/ розрахунків коригування у ЄРПН може бути зупинена в 
порядку та на підставах, які визначаються Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ). 
Тобто безпосередньо в Порядку №117, як у нормативно-правовому акті, мають бути 
прописані підстави (критерії) для блокування податкових накладних. Суд знову ж таки 
звернув увагу на те, що критерії ризиковості впливають на права платника, тобто 
встановлюють норми права. А отже, вони повинні мати форму нормативно-
правового акта; 

2) п. 20 та п. 21 По рядку №117, суд визнав як такі, що суперечать ПКУ. Скасування цих 
пунктів суд аргументував тим, що ПКУ взагалі не передбачено право «відмовити» в 
реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування, згідно з п. 20.2 ПКУ 
рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/ розрахунків 
коригування повинне прийматися в порядку, визначеному Мінфіном. А на сьогодні 
порядку, затвердженого Мінфіном, немає. 

Як наслідок, після скасування п. 10 Порядку №117 стане відсутньою процедура 
встановлення критеріїв блокування податкових накладних/ розрахунків коригування. А отже, 
останні не будуть блокуватися принаймні до того часу, поки не будуть прийняті відповідні 
зміни до Порядку №117. Крім того, якщо друге рішення Окружного адміністративного суду 
м. Києва у справі №826/12108/18 набере законної сили, то реєстрацію заблокованих до цієї 
дати податкових накладних/ розрахунків коригування не можна буде відновити шляхом 
подання до ДФС України письмових пояснень та копій документів. Єдиним виходом для 
платників податків у цьому випадку очевидно буде розблокування таких податкових 
накладних/ розрахунків коригування шляхом звернення до суду. 

Станом на 27.06.2019 відповідачами по справі апеляційної скарги подано не було. 

СПЛАТА ЧАСТИНИ ЧИСТОГО 

ПРИБУТКУ: КОНТРОЛЬ З БОКУ 

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

ПОСИЛЕНО 

 

На офіційному веб-порталі Державної 
фіскальної служби України у підрозділі 
«Проекти регуляторних актів» розділу 
«Діяльність» від 20.06.2019 розміщено 
проект Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та 
проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України». 

Мету даних законопроектів, Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) 
визначає як уникнення втрат дохідної частини державного бюджету та удосконалення 
правового регулювання повноважень Кабінету Міністрів України щодо визначення порядку 
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку господарськими 
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товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та повноважень 
контролюючих органів щодо здійснення контролю за повнотою нарахування та сплати 
частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними, комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному 
капіталі яких є корпоративні права держави. Пропонується внесення наступних змін: 

 визначення частини чистого прибутку (доходу) як складову грошового 
зобов’язання платника податків; 

 визнати Розрахунок податковою декларацією; 

 визначити податкові (звітні) періоди для подання Розрахунку та термін сплати 
платежу;  

 надати право контролюючим органам здійснювати контроль за своєчасністю, 
достовірністю, повнотою нарахування та сплати до Державного бюджету 
України частини чистого прибутку (доходу), а також самостійного визначення 
суми грошового зобов’язання при здійсненні такого контролю; 

 передбачити застосування штрафних (фінансових) санкцій за неподання або 
несвоєчасне подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), а також у 
разі визначення контролюючим органом суми грошового зобов’язання, порушення 
правил сплати (перерахування) платежу. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

СКАСУВАВ ВАЛЮТНЕ 

ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ 

 

Зазначені зміни затверджені Постановою 
Правління Національного банку України 
(далі – НБУ) від 18.06.2019 №78 «Про 
внесення зміни до Положення про заходи 
захисту та визначення порядку здійснення 

окремих операцій в іноземній валюті». Постановою було виключено Розділ IІІ 
«Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих 
операцій в іноземній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 
02 січня 2019 року №5 (зі змінами). Загалом, вимогу про обов'язковий продаж 
валютних надходжень для експортерів НБУ запровадив ще у листопаді 2012 року. 

У серпні 2014 року банк зобов'язав бізнес продавати 100% валютних надходжень, 
виправдовуючи це необхідністю забезпечити фінансову стабільність в Україні. У вересні 
2014 року НБУ знизив частку до 75%, у червні 2016 року — до 65%, а в липні 2017 року — до 
50%, востаннє частку знизили у березні 2019 року — до 30%. 

Відтепер норма, що зобов’язувала підприємців продавати 30% валютних надходжень на 
міжбанківському валютному ринку, перестала діяти з 20 червня 2019 року. НБУ 
відзначив, що саме в такий спосіб продовжується валютна лібералізація відповідно до 
дорожньої карти (розробленої НБУ разом з експертами Міжнародного валютного фонду, що 
передбачає покрокове зняття усіх валютних обмежень відповідно до темпів поліпшення 
макроекономічних умов в Україні, а також прийняття низки законів, спрямованих на 

http://www.pkf.kiev.ua/


Tax&Law • weekly digest  
червень 2019 року (01) 

 
 

 

www.pkf.kiev.ua               8 

підвищення якості регулювання небанківського фінансового ринку), яка передбачає 
поступове зняття всіх валютних обмежень. 

ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО 

ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

БАНКАМИ В УКРАЇНІ 

 

Національний банк України (далі – 
НБУ) постановою Правління від 
18.04.2019 №62 затвердив зміни до 
Інструкції про ведення касових 
операцій банками в Україні. Починаючи з 3 червня 2019 року для того, щоб 
отримати готівку в банку, суб’єкту господарювання слід надавати підтверджуючі 
документи. 

Прийняті нововведення націлені на гарантування вживання банками України заходів для 
вивчення клієнтів-суб’єктів господарювання, які отримують у банку готівку для подальшого 
здійснення готівкових розрахунків, з метою спростування або підтвердження підозри 
щодо здійснення клієнтом фінансових операцій з ознаками фіктивності. Такими 
документами можуть бути: 

 закупівельний акт; 

 закупівельна відомість; 

 податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних 
осіб, і сум утриманого з них податку; 

 кредитний договір; 

 договір поставки; 

 договір транспортування; 

 договір зберігання; 

 інші документи. 

До того ж НБУ удосконалив окремі норми організації касової роботи, в тому числі щодо 
роботи банків з сумнівними щодо справжності та платіжності банкнотами. Крім цього внесені 
зміни торкнулись нормування застосування електронного підпису та електронної печатки у 
банківській системі України під час здійснення касових операцій. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ: ЗМІНИ У 

НОМІНАЛЬНОМУ РЯДІ БАНКНОТ ТА МОНЕТ 

Голова Національного банку України (далі – НБУ) 
25.06.2019 оголосив про майбутні зміни у 
номінальному ряді банкнот та монет, спрямовані на 
впорядкування готівкового обігу гривні. Після 
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реалізації запланованих змін в обігу залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів 
банкнот. Таке оголошення анонсував банк на сторінці свого офіційного Інтернет-
представництва. 

До подальших кроків НБУ відносить: 

 виведення з обігу з 01 жовтня 2019 року монет номіналом 1, 2 та 5 копійок, які в 
результаті перестануть бути платіжним засобом в Україні, а також з обігу поступово 
виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом; 

Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та 
банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років, зазначає НБУ. Монетний двір 
передбачає поступове введення в обіг монет 5 та 10 гривень. 

 введення в обіг з 25 жовтня 2019 року банкноти нового найвищого номіналу – 1 000 
гривень. 

НБУ також опублікував фото нової банкноти. На аверсі купюри зображений український 
філософ, природознавець, основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про 
біосферу та космізм Володимир Вернадський. На реверсі – президія Національної академії 
наук. 

НБУ нагадує, що останній раз новий номінал - 500 грн - вводився 13 років тому, в 2006 році. 
Але тоді середня зарплата була близько 1000 грн і розмінювалася двома банкнотами. 

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ 

ПРИНЦИПІВ І НОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

І ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА 

2019-2021 РОКИ 

 

На сьогодні діє Генеральна угода про 
регулювання основних принципів і норм 
реалізації соціально-економічної 
політики і трудових відносин в Україні 
на 2019-2021 роки (далі – Угода), яка була підписана 14.05.2019. Документ було 
укладено між всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, 
всеукраїнськими об'єднаннями професійних спілок та Кабінет Міністрів України. 
Діятиме вона упродовж 2019-2021 років. 

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають 
у сфері дії сторін (перелік яких можна знайти в додатках до Угоди), у тому числі під час 
розроблення та укладання галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних 
договорів. 

Нова Угода містить домовленості муж трьома сторонами, а також окремі зобов’язання, 
спрямовані сторонами на розвиток економіки, вітчизняного виробництва, зростання 
продуктивної зайнятості, вирішення актуальних питань оплати, охорони та умов праці, 
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забезпечення соціального захисту працюючих тощо. Зокрема, норми Генеральної угоди 
визначають, що на підприємствах, в організаціях небюджетної сфери незалежно від форми 
власності тарифну ставку робітника І розряду встановлюють відповідною галузевою 
(міжгалузевою), територіальною угодою та на їх основі колдоговором, а розмір основної 
заробітної плати (окладу) некваліфікованого робітника (працівника) на підприємствах, в 
установах, організаціях незалежно від форми власності за повністю виконану норму 
робочого часу, який працює у нормальних умовах праці, повинен становити не менше ніж 85 
відсотків тарифної ставки (посадового окладу) робітника (працівника) І розряду. 

Для підприємств галузей, в яких не укладено галузеві угоди або положення укладених угод 
(згідно з реєстром, розміщеним на сайті Міністерства соціальної політики) не регулюють 
розмір тарифної ставки робітника І розряду. Її розмір встановлюють на рівні, що не менше як 
на 10% вище встановленого на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. 

УСПІШНЕ ЗАВЕРШЕННЯ 

ПЕРШОГО ЕТАПУ 

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У 

ФОРМАТІ IXBRL 

 

НКЦПФР повідомляє про успішний збір 
реєстраційних даних українських 
суб’єктів звітування. Запровадження 
Системи фінансової звітності (далі – 
СФЗ) для підприємств у єдиному 
електронному форматі визначено 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 №996-XIV. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
здійснює операційне управління центром збору фінансової звітності, складеної на 
основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі та 
забезпечуватиме доступ органів державної влади, інших органів та користувачів 
до поданої фінансової звітності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.07.18 №547 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової 
звітності». 

іXBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової 
звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. іXBRL – це гнучка технологія, 
розроблена для ефективного обміну діловою інформацією між різними користувачами, а до 
її основних переваг належать: 

 автоматичне введення-вивід даних без повторної трансформації; 

 швидкість і автоматичне складання звіту, в тому числі консолідованого; 

 швидкий, ефективний і надійний аналіз і зіставлення даних; 

 відстеження даних, скорочення часу ухвалення рішень; 

 просування ефективності та економічності для регуляторного (наглядового) процесу. 
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На даний час іXBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для електронного складання звітності за 
Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Система фінансової звітності в електронному вигляді спростить ведення бізнесу для 
українських компаній. Вони будуть подавати обов’язкову фінансову звітність в одному 
універсальному форматі для всіх регуляторів фінансового ринку (Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку, Національний банк України, Міністерство фінансів 
України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг). Вона є безкоштовною для користувачів та створюється на базі Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Раніше фінансова звітність 
подавалась кожному регулятору окремо, при цьому формати подачі звітів відрізнялись один 
від одного. 

Станом на 18.06.2019 для реєстрації в СФЗ подали свої дані понад 1 700 компаній. Наразі 
інформація переноситься в СФЗ та згодом буде створено облікові записи для суб’єктів 
звітування. 
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