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від 24 грудня 2014 року 

 

 

 

 

Про проект Закону України  

про реформування загальнообов’язкового державного 

соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці  

 (реєстр. № 1573) 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув проект Закону 

України про реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізацію фонду оплати праці (реєстр. № 1573 від 22.12.2014 

року), поданий Кабінетом Міністрів України. 

Метою законопроекту є створення умов для стабілізації фінансового 

стану держави, зниження навантаження на фонд оплати праці та приведення 

до фінансових можливостей дії положень окремих законів України. 

З цією метою, законопроектом пропонується внести зміни до 

наступних законів України, в частині питань, що відносяться до предмету 

відання Комітету: 

І. Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування": 

1) пропонується ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування, які передбачені статтею 8 зазначеного 

Закону, застосовувати до доходу, який не перевищує двократний розмір 

мінімальної заробітної плати (2436,00 грн. - з урахуванням мінімальної 

заробітної плати, передбаченої з 1 січня 2015 року); 



 2 

2) до частини бази нарахування єдиного внеску, що перевищує 

двократний розмір мінімальної заробітної плати (2436,00 грн.), встановленої 

законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), 

пропонується застосовувати ставку єдиного соціального внеску з понижуючим 

коефіцієнтом, а саме: 

з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року включно – у розмірі 0,65; 

з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року включно – у розмірі 0,52; 

 з 1 січня 2017 року – у розмірі 0,4. 

Приклад: 

Нарахована заробітна плата становить 4000,00 грн.  

Ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за І класом професійного ризику виробництва становить 36,37%.  

До частини заробітної плати в розмір 2436,00 грн. буде 

застосовуватися ставка єдиного внеску у розмірі 36,37%.  

До частини заробітної плати в розмірі 1564,00 грн. (частина 

заробітної плати, що перевищує двократний розмір мінімальної заробітної 

плати) з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року буде застосована ставка 

єдиного внеску в розмірі 23,64% (36,37% х 0,65 = 23,64%). 

Отже, розмір єдиного страхового внеску з 1 січня 2015 року буде 

становити: 

2436,00 х 36,37% = 885,97 грн.; 

1564,00 х 23,64% = 369,73 грн.; 

885,97 + 369,73 = 1255,70 грн. 

Розмір єдиного страхового внеску в діючих умовах становить     

1454,80 грн. (4000,00 х 36,37% = 1454,80 грн.), тобто на 199,10 грн. більше. 

3) якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який 

нараховується заробітна плата (дохід), пропонується суму єдиного внеску 

розраховувати як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), на чинну 

ставку єдиного внеску. 

Приклад: 

Нарахована заробітна плата становить 700,00 грн. Розмір 

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2015 року становить 1218,00 грн. 

Ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування за І класом професійного ризику виробництва становить 36,37%  

Розмір єдиного внеску з 1 січня 2015 року буде становити: 

1218,00 х 36,37% = 442,99 грн. (такий місяць буде повністю 

зарахований до страхового стажу особи). 

Розмір єдиного внеску в діючих умовах становить 700,00 х 36,37% = 

254,590 грн., тобто на 188,40 грн. менше. За такого порядку сплати єдиного 

внеску, період роботи зараховується до страхового стажу пропорційно сумі 

сплаченого єдиного внеску (17 днів). 
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4) пропонується збільшити майже в 2 рази розміри штрафів за 

порушення порядку нарахування єдиного соціального внеску, порушення при 

поданні звітності щодо єдиного соціального внеску, подання недостовірних 

відомостей, несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.  

Зокрема пропонується: 

- розмір штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або 

несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску встановити у 

розмірі 20 відсотків своєчасно не сплачених сум (сьогодні це 10 відсотків 

своєчасно не сплачених сум); 

- за донарахування органом доходів і зборів або платником своєчасно 

не нарахованого єдиного внеску встановити штраф у розмірі 10 відсотків 

зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який 

донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого 

єдиного внеску сум (сьогодні це 5 відсотків своєчасно не сплачених сум); 

- додатково ввести нові штрафні санкції за неподання, несвоєчасне 

подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим 

Законом, в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання, несвоєчасне подання 

або подання не за встановленою формою. Ті самі дії, вчинені платником 

єдиного внеску, до якого протягом року було застосовано штраф за таке 

порушення, будуть тягнути за собою накладення штрафу в розмірі 1020 

гривень за кожне таке неподання, несвоєчасне подання не за встановленою 

формою звітності, передбаченої цим Законом. 

Слід зазначити, що діючі пільги щодо сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування для підприємств, 

установ і організацій, в яких працюють інваліди, зберігаються в повній мірі.  

Так, відповідно до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" єдиний 

внесок нараховується на заробітну плату за видами виплат, які включають 

основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до 

Закону України «Про оплату праці»,  зокрема, в таких розмірах: 

1) для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, у 

розмірі 8,41 відсотка; 

2) для підприємств та організацій всеукраїнських громадських 

організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість 

інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, 

і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 

відсотків суми витрат на оплату праці, у розмірі 5,3 відсотка;  

3) для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в 

яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної 

чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів 

становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, у розмірі 5,5 

відсотка.  



 4 

ІІ. Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні»: 

- пропонується громадянам з числа осіб похилого віку, які не досягли 

пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та яким до досягнення 

зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року, у разі їх 

реєстрації в установленому порядку як безробітних, надати право на 

матеріальне забезпечення та соціальні послуги на випадок безробіття за 

рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття.  

Слід зазначити, що сьогодні особи, трудовий договір з якими розірвано 

за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 

ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в 

організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, 

перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням 

чисельності або штату працівників, а також виявлення невідповідності 

працівника займаній посаді за станом здоров'я, мають право на призначення 

пенсії за віком. Водночас, таке право скасовується законопроектом                          

реєстр. № 1577, поданим Кабінетом Міністрів України. 

Крім того законопроектом пропонується: 

1) з 1 січня 2015 року створити Фонд соціального страхування України, 

об’єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності та прийнявши новий Закон України «Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування».  

При цьому статтею 25 нового Закону пропонується допомогу по 

тимчасовій непрацездатності, зокрема, для застрахованих осіб, із числа 

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та осіб, віднесених до 

жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України «Про жертви 

нацистських переслідувань» встановити в розмірі 80 відсотків середньої 

заробітної плати. Слід зазначити, що за нині діючою нормою законів України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви 

нацистських переслідувань» така виплата становить 100 відсотків середньої 

заробітної плати, незалежно від стажу роботи.  

Отже прийняття нового Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування», з урахуванням змін, передбачених статтею 

25 щодо зміни розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності для 

ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, призведе до правової 

колізії та відповідно до нових звернень громадян до судових органів. 

2) внести зміни до законодавства про оплату праці, адміністративного та 

кримінального законодавства, що сприятимуть легалізації заробітної плати та 

зайнятості, суть яких полягає у наступному: 
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- працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового 

договору в письмовій формі та повідомлення Державної фіскальної служби 

про прийняття працівника на роботу;  

- у разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення 

трудового договору, роботи на умовах неповного робочого часу при 

фактичному виконанні роботи повний робочий час орган, що розглядає 

трудовий спір (судові органи), приймає рішення про виплату працівникові 

заробітної плати не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом 

економічної діяльності без урахування фактично виплаченої заробітної плати, 

про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 

встановлений період роботи; 

- передбачаються фінансові санкції для юридичних та фізичних осіб-

підприємців у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 30 мінімальних заробітних 

плат (від 1218,00 грн. до 36540,00 грн.) за допуск працівника до роботи без 

оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий 

час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати 

заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску та податків, 

порушення термінів виплати заробітної плати більш ніж за один місяць, 

виплати не в повному обсязі, недотримання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці та порушення інших вимог трудового законодавства. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізацію фонду оплати праці (реєстр. № 1573), поданий Кабінетом 

Міністрів України, прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозиції 

членів Комітету у справах ветеранів та інвалідів про збереження для осіб, 

статус яких передбачено законами України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», 

виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 відсотків 

середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного 

головним по опрацюванню проекту Закону. 

 

 

 

 

Голова Комітету      ТРЕТЬЯКОВ О.Ю. 
 

 


