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Повідомлення про оприлюднення  

проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування платниками єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем 

проживання) на тимчасово окупованій території України» 

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку добровільної сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування платниками єдиного внеску із 

місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території України» 

(далі – проект акта).    

Проект акта розроблений Міністерством фінансів України спільно з Державною 

податковою службою України з метою виконання Закону України від 01.07.2021 № 1617-

ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»  (далі – Закон № 1617), яким внесено 

зміни до пункту 93 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 

08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». 

Підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону № 1617 

встановлено, що порядок добровільної сплати єдиного внеску платниками єдиного внеску 

із місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій території 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Проектом акта пропонується затвердити порядок, яким визначається механізм 

добровільної сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на іншій території України:  

платниками єдиного внеску із місцезнаходженням (місцем проживання) на 

тимчасово окупованій території України;  

громадянами України із місцем проживання на тимчасово окупованій території 

України. 

Проект акта оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в 

мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua).  

Зауваження та пропозиції стосовно змісту проекту акта просимо надавати у 

письмовій та/або електронній формі протягом 10 днів  з дня публікації цього оголошення 

за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2,  

Е-mail: infomf@minfin.gov.ua.  
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