*Джерело: [1]
Коригування транспортної мережі міста повинно бути направленим на усунення дублювань маршрутів,
забезпечення пріоритетного розвитку електричного транспорту та збереження нерентабельних, однак соціально
значущих маршрутів [1].
Отже, до формування транспортної політики сучасного міста слід підходити комплексно та враховувати
економічні, соціальні та екологічні цінності одночасно. Розвиток екологічно чистого громадського транспорту,
яким є електричний, має бути прерогативою транспортної політики у містах України. Перехід до використання
екологічно чистих видів транспорту сприятиме зменшенню обсягів викидів шкідливих речовин у атмосферу та
покращенню екологічної ситуації у місті, що є надзвичайно важливим для забезпечення сталого розвитку міста.
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ПРОБЛЕМИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
Розвиток країни та її економічна стабільність залежить від настроїв бізнесу та їх податкового
навантаження. « Cаме розвиток малих підприємств здатен забезпечити в повному обсязі розвиток ринкових
відносин, стабілізацію не тільки економічного, а й політичного стану країни. Малі підприємства здатні здійснити
значний внесок у забезпечення зайнятості населення. Вони є гнучкими та ефективними з точки зору керування
витратами, здатні швидко враховувати зміни потреб та попиту клієнтів. Крім того, суб'єкти малого бізнесу
активно формують «середній клас» населення» .[1]
Час від часу в Верховній раді з’являються законопроекти про відміну чи кардинальні зміни спрощеної
системи оподаткування в Україні. Чи дійсно спрощена система оподаткування є такою невигідною для України
та платників податку, спробуємо розібратись .
Згідно статистичним даним в Україні в 2016 році працювало 306 369 одиниць юридичних осіб. З них понад
95 % це саме малі підприємства - 291 154 суб’єкти господарювання, частка середніх підприємств – склала 4,89%
або 14 832 одиниці, кількість великих підприємств склала лише 383 одиниці, або 0,13 % - див. рис.1 . [4]
Малі та середні підприємства в 2016 році, забезпечували роботою 4,1 млн. осіб, що становило – 63,8 % від
працюючого населення України. Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг) малими та середніми
підприємствами складає 64,45 % від загального реалізованого обсягу.
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Рисунок 1. – Підприємства України за їх розмірами
Джерело: [розроблено автором, на підставі даних Державної служби статистики http://www.ukrstat.gov.ua/,4]

Саме для малих підприємств розроблено спрощену систему оподаткування (ссо) , яка передбачає сплату
єдиного податку від отриманих коштів на розрахунковий рахунок від реалізації товарів та послуг , за ставкою 5
або 3% ( платники ПДВ), який заміняє певну сукупність податків та зборів. На момент виникнення спрощеної
системи оподаткування, єдиний податок заміняв 14 загальнодержавних та місцевих податків, зборів та
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обов'язкових платежів, станом на 1 квітня 2018 року, після числених реформ , єдиний податок заміняє лише 5
платежів. Також існує обмеження щодо застосування системи спрощеного оподаткування залежно від в обсягу
можливого доходу, кількості найманих працівників та видах діяльності.
«Після прийняття Податкового кодексу спрощена система звітності надає суб’єкту малого
підприємництва низку переваг, таких як: спрощується ведення поточного бухгалтерського обліку та форм
фінансової звітності, що передбачена Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; замість
різноманітних форм податкової звітності за податками та зборами, які заміщуються єдиним податком,
заповнюється одна форма звітності; значно спрощуються розрахунки, пов’язані з визначенням сум податків.»[2]
Отже, ще одним позитивним фактором є те, що підприємство може економити на витратах оплати праці для
великого штату бухгалтерії, а ці кошти направляти на розвиток/розширення виробництва підприємства,
удосконалення якості товарів чи послуг тощо.
Переваги спрощеної ссо:
1) зменшується кількість податків і зборів, що сплачуються;
2) значно полегшується облік (документальний) господарської діяльності платників податків;
3) не потрібно додаткових знань у галузі оподаткування і немає потреби відстежувати всі зміни у
законодавстві про податки і збори, що вносяться досить часто;
4) полегшується здійснення податкової звітності;
5) надається право вибору реєстрації як платника ПДВ;
6) сфера застосування єдиного податку набагато ширша, ніж фіксованого податку;
7) витіснення з ринків монополістів.
Недоліки ссо:
1) обмеження за обсягом доходу (розмір виручки) таких суб'єктів;
2) обмеження за способом розрахунків юридичними особами;
3) відсутність окремого Закону для регулювання питань використання ссо, чи розділу в ПКУ;
4) обмеження видів діяльності, які дають право використовувати ссо.
Підприємства малого бізнесу, потребують постійної підтримки з боку влади, адже саме вони є рушійною
силою для розвитку економіки та основою стабільної економіки. З метою розвитку саме сфери малого та
середнього бізнесу можна скористатися досвідом інших країн, таким як надання пільгових кредитів на розвиток
чи створення нових продуктів та послуг, створення окремої служби для консультації ведення бізнесу малими
підприємствами. Така підтримка з боку влади дала б нові поштовхи для розвитку бізнесу в країні, для
удосконалення товарів та послуг , що виробляються, створення нових робочих місць тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Основні засоби є важливою і невід’ємною складовою фінансово-господарської діяльності будь-якого
підприємства, вони відіграють важливу роль, зокрема, в економічних процесах, саме через це термінологія відіграє
значну роль у відображенні основних засобів у синтетичному і аналітичному обліку та зрештою у звітності.
У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об’єкт обліку, який має назву «основні засоби».
Основні засоби – сукупність засобів праці, які функціонують у сфері матеріального виробництва в незмінній
натуральній формі протягом тривалого часу та переносять свою вартість на заново створений продукт частинами в
міру їх зношення [1].
Основні засоби підприємства у процесі експлуатації мають властивість зношуватися, втрачати свої первісні
властивості. З метою накопичення фінансових ресурсів для подальшої заміни утримуваних об'єктів на нові
підприємства поступово протягом строку їх корисної експлуатації нараховують їх знос.
Знос – це втрата основними засобами фізичних якостей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього
і вартості. Це економічна категорія для кількісного визначення зменшення вартості засобів праці протягом терміну їх
служби.
Існує 2 типи зносу:
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