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Повідомлення про оприлюднення 
проекту наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Змін до Інструкції 

про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування »

Міністерство фінансів України відповідно до пункту 2 частини першої статті 15 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» повідомляє про 
оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – проект наказу).

Проект наказу Міністерства фінансів України розроблений з метою реалізації  
прийнятих законів України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких 
встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти 
України, та членів їхніх сімей» (далі – Закон № 2010), «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим 
робочим часом», якими внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон 
№ 2464), Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким викладено у новій 
редакції Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
(далі – Закон № 1105), виникла необхідність внесення змін до Інструкції. 

Прийняті законодавчі зміни потребують внесення змін до Інструкції про 
порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 20 квітня 2015 року № 449, зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 07 травня 2015 року за № 508/26953 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 21 грудня 2020 року № 790).

Проект наказу передбачає внесення змін до Інструкції та додатків 1, 4 та 5 до 
неї:

у частині приведення термінології пункту 7 розділу IV Інструкції у 
відповідність до Закону № 1105 у зв’язку з визначенням Пенсійного фонду України 
уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від 
нещасного випадку;

у частині доповнення переліку підстав, зазначених у підпункті 6 пункту 2 
розділу ІІІ Інструкції, за яких не застосовується вимога щодо нарахування єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний 
внесок) на заробітну плату (дохід), що не перевищує розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на місяць, – заробітною платою (доходами) працівників, 
які працюють за трудовим договором з нефіксованим робочим часом;

у частині приведення розділів IV – VII Інструкції у відповідність до положень 
пункту 98 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
№ 2464 щодо особливостей нарахування та сплати єдиного внеску платниками, 
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стосовно яких відповідно до Закону № 2010 встановлено факт позбавлення їх 
особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також особливостей 
сплати недоїмки з єдиного внеску, пені та штрафів за її несплату на період 
позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та 
протягом шести місяців після звільнення;

внесення редакційних змін в абзаци сьомий та восьмий підпункту 5 пункту 2 
розділу IV Інструкції в частині нумерації абзаців та пунктів; 

внесення редакційних правок до розділів VI та VII Інструкції згідно з вимогами 
Закону України «Про електронні комунікації» в частині заміни слів «інформаційно-
телекомунікаційна система» словами «інформаційно-комунікаційна система», 
абревіатури «ІТС» абревіатурою «ІКС»;

можливість подання додатків 1 та 3 до цієї Інструкції як у паперовому, так і в 
електронному вигляді;

приведення додатка 1 до Інструкції у відповідність до положень пункту 98 
розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464;

внесення редакційних змін до додатків 4 «Типовий договір про добровільну 
участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування» (далі – 
додаток 4) та 5 «Типовий договір про добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата 
єдиного внеску)» до цієї Інструкції для більш зручного відображення періодів, 
термінів сплати та сум єдиного внеску, обов’язкових до сплати, для осіб, які виявили 
бажання брати участь у системі добровільного страхування, в частині доповнення 
зазначених додатків графіками сплати та відповідними коментарями, а також 
приведення у відповідність до Закону № 1105 розділу IV додатка 4 «Умови набуття 
Стороною 2 права на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним 
страхуванням».

Проект зазначеного нормативно-правового акта оприлюднений на офіційній 
сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у 
рубриці «Законодавство» підрозділу «Проекти нормативно-правових актів у 2022 
році». 

Зауваження та пропозиції стосовно змісту нормативно-правового акту надавати 
у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього 
оголошення за наступними адресами:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 
e-mail:  infomf@minfin.gov.ua,  esvdfs@gmail.com

Державна регуляторна служба України, 01001, м. Київ-11, 
вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:  inform@dkrp.gov.ua   
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