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АПАРАТ 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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вул. Хрещатик 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202 77 76, 202 75 06, 

E-mail:kmda@kma.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37853361 

E-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua 
 

ГО «Рух ЧЕСНО» 

Ірина Латиш 

foi+request-66326-

1e5652b8@dostup.pravda.com.ua 

foi+request-66325-

5e9d7632@dostup.pravda.com.ua  

 

Шановна пані Ірино! 
 

До виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) надійшли Ваші запити, які зареєстровано 02.04.2020, 

03.04.2020 в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної 
інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) за №№ 1875(з), 1892(з) (надійшов із Київської 
міської ради листом від 03.04.2020 № 225-СК-2232). 

За результатами розгляду повідомляємо наступне. 
Відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»: 

- не нараховується та не сплачується за період з 01.03.2020 до 30.04.2020 
плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки 
державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають 
у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних 
або юридичних осіб, та використовуються ними у господарській 
діяльності; 
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- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних 
або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, у період з 01.03.2020 до 
30.04.2020; 

- тимчасово звільняються від нарахування та сплати ЄСВ всі фізичні 
особи-підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну 
діяльність, та члени фермерського господарства за періоди з 01.03.2020 
до 31.03.2020 та з 01.04.2020 до 30.04.2020 за себе. 
Також відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 533-ІХ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

не застосовуватимуться штрафні санкції за порушення податкового 
законодавства, вчинені з 01.03.2020 до 31.05.2020, крім санкцій за наступне: 

- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи 
договорів страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, 
зокрема, страхування додаткової пенсії; 

- відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди 
контролюючого органу; 

- порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту 
етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних 
підставах; 

- порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного 
податку, рентної плати. 
Також за період з 01.03.2020  до 31.03.2020  та з 01.04.2020 до 30.04.2020 

тимчасово штрафні санкції не застосовуються за такі порушення: 
- несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску; 
- неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з 

видачою сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових 
платежів); 

- несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів, в т.ч. щодо 
штрафів за повторне неподання звіту з ЄСВ стосовно періодів з 
01.03.2020 до 31.03.2020 та з 01.04.2020 до 30.04.2020. 
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Протягом періодів з 01.03.2020 до 31.03.2020 та з 01.04.2020 до 30.04.2020 
платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці 
періоди підлягає списанню. 

Також встановлено мораторій на проведення документальних та 
фактичних перевірок ДПС з  18.03.2020 до 31.05.2020. 

 

Київською міською радою прийнято рішення від 26.03.2020 № 903/9073 
«Про деякі питання нарахування орендної плати за користування майном 
територіальної громади міста Києва, плати за право тимчасового користування 
місцями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади 
міста Києва, для розміщення рекламних засобів» (далі – рішення). 

Рішенням  передбачено тимчасово до 31.07.2020 встановити: 
- орендну плату за оренду майна територіальної громади міста Києва у 

розмірі 50 % від розміру орендної плати, визначеної у договорах оренди; 
- орендну плату за оренду майна територіальної громади міста Києва у 

розмірі 1 (одна) гривня у випадку неможливості використання об’єкта 
оренди у зв’язку з введенням обмежувальних заходів; 

- плату за право тимчасового користування місцями для розміщення 
засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної 
власності у розмірі 50 % від визначеної у договорах тимчасового 
користування місцями, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Києва. 
Одночасно, з метою підтримки малого та середнього бізнесу збільшені 

видатки на виконання «Комплексної міської цільової програми сприяння 
розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-

2022 роки» в частині надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого 
та середнього підприємництва в м. Києві в сумі 7,0 млн грн. 

Зважаючи на запровадження обмежувальних заходів у місті Києві, влада 
міста, у межах повноважень, опрацьовує й інші варіанти підтримки 
підприємств і підприємців, які працюють у столиці. 

 

Також інформуємо, що рішенням Київської міської ради від 26.03.2020 
№ 907/9077 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 
12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», враховуючи 

зміни до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
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підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 
запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), 

дохідну частину бюджету міста Києва зменшено на орієнтовний обсяг втрат в 
сумі 1 615,8 млн грн, з них найбільші втрати по податку на прибуток – 

222,0 млн грн, по платі за землю – 936,0 млн грн; по податку на нерухоме майно 

– 250,0 млн грн, по надходженнях коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту – 170,0 млн грн. Обсяг втрат розраховувався 
в цілому без розподілу по місяцях. 

Одночасно інформуємо, що більш конкретне оцінювання негативного 
впливу на соціально-економічний розвиток м. Києва від запровадження 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з поширенням коронавірусної інфекції 
COVID-19, а також щодо обсягів фінансових втрат внаслідок недоотримання 
надходжень до бюджету м. Києва, можливо здійснити за підсумками І півріччя 
2020 року на підставі аналізу фактичних результатів роботи міського 
господарства та співставлення офіційних даних органів статистики за І та 
ІІ квартали 2020 року. 

Втрати бюджету міста Києва частково компенсовано за рахунок залишку 

коштів, шо склався на початок бюджетного року, та за рахунок зменшення 
видатків, які не є першочерговими для міста, а саме по капітальних вкладеннях 
в сумі 1 201,6 млн грн по об’єктах, які не будуть введені в експлуатацію в 
поточному році. Найбільший обсяг фінансування передбачено на пріоритетні 
галузі, зокрема, на охорону здоров’я – 892,1 млн грн, транспортну галузь – 

710,2 млн грн, соціальний захист та соціальне забезпечення – 309,8 млн грн. 
 

З повагою 

 

Заступник керівника апарату     Євген СИТНІЧЕНКО 
 

 

 

Катерина Баранова 

 

Катерина Куліковська 202 74 54 


