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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 2–3, ст. 11 із наступними змінами) такі зміни:
1. У пункті першому частини першої статті 7:
абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: “При цьому сума
єдиного внеску керівників платників, зазначених в абзацах другому та третьому
пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, включаючи осіб, на яких
покладено виконання відповідних обов’язків, не може бути меншою ніж
потрійний розмір мінімального страхового внеску на місяць за кожну таку
застраховану особу”;
абзац другий після слів “на суму грошового забезпечення” доповнити
словами “та індексації грошового забезпечення”;
в абзаці третьому слова “платників, зазначених в абзаці сьомому” замінити
словами “осіб, зазначених в абзацах дев’ятому, одинадцятому – тринадцятому”;
2. Частини тринадцяту та чотирнадцяту статті 8 викласти у такій редакції:
“13. Єдиний внесок для підприємств, установ та організацій, у яких
працюють особи з інвалідністю, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка
визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування
єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю, яка не перевищує трьох
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. До бази
нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю, яка перевищує
три розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом, застосовується
розмір єдиного внеску, визначений частиною п’ятою цієї статті.
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14. Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських
громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС,
в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як 50 відсотків загальної
чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з
інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці,
встановлюється у розмірі 5,3 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої
статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску, що не перевищує трьох
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. До бази
нарахування єдиного внеску, яка перевищує три розміри мінімальної заробітної
плати, встановленої законом, застосовується розмір єдиного внеску, визначений
частиною п’ятою цієї статті.
Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій
осіб з інвалідністю, в яких кількість осіб з інвалідністю становить не менш як
50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці
таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на
оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 відсотка визначеної пунктом 1
частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для
працюючих осіб з інвалідністю, що не перевищує трьох розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої законом. До бази нарахування єдиного внеску,
що перевищує три розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом,
застосовується розмір єдиного внеску, визначений частиною п’ятою цієї
статті.”.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України

Додаток 1
до Аналізу регуляторного впливу до
проєкту Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,
які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Порядко
вий
номер
1

2

Витрати

За перший рік

За п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання
та приладів, сервісне обслуговування,
навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо,
грн

0,00

0,00

31 587,1

157 935,6

35 992,4

179 961,8

169,3

846,4

Складання та подання звітності:
0,5 год (30 хв) x 84,64 грн/год* = 42,32 грн
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів
державного нагляду (контролю) (перевірок,
штрафних санкцій, виконання рішень/приписів
тощо), грн

0,00

0,00

Витрати на отримання адміністративних послуг
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів,
погоджень, висновків, проведення

0,00

0,00

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів,
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів),
грн
для керівників – розмір єдиного внеску з розрахунку
менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати
(19500,01 грн* - 7535,18 грн) х 22% = 2632,26 грн
(7535,18 грн – середня заробітна плата керівників, які
отримували менше трьох мінімальних заробітних плат)

за осіб з інвалідністю, в яких заробітна плата
(дохід) перевищує три розміри мінімальної
заробітної плати
(33 133,48 грн - 19500,01 грн*) х 22% = 2 999,36 грн
(33 133,48 грн – середня заробітна плата осіб з інвалідністю,
які отримували більше трьох мінімальних заробітних плат)

3

4

5

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою
та поданням звітності державним органам, гривень

2

незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації,
атестації тощо) та інших послуг (проведення
наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн
6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські
товари тощо), грн

0,00

0,00

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу,
грн

0,00

0,00

8

Інше (уточнити), грн

0,00

0,00

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8),
грн

67 748,8

338 743,8

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та
середнього підприємництва, на яких буде поширено
регулювання, одиниць

223 369

-

кількість суб’єктів господарювання, керівники яких
отримують заробітну плату менше трьох
мінімальних заробітних плат з розрахунку 1 керівник
на 1 суб’єкт господарювання – 203 408
кількість суб’єктів господарювання, на яких
працюють особи з інвалідністю, яким нараховано
заробітну плату більше трьох розмірів мінімальної
заробітної плати – 19 961
11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого
та середнього підприємництва, на виконання
15 132 972 772,4 75 664 863 862,2
регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок
10), грн
*середня заробітна плата – 14 014,00 грн поділити на середню тривалість робочого часу у
2022 році – 165,58 год/місяць.
Для розрахунку оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання враховується
розмір середньої заробітної плати за 2021 рік – 14 014,00 грн, за даними Державної служби
статистики України та роз’яснення щодо норми тривалості робочого часу (лист
Міністерства економіки України від 12 серпня 2021 року № 47-03/520 “Про розрахунок
норми тривалості робочого часу на 2022 рік”.
З 1 січня 2022 року відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на
2022 рік” розмір мінімальної заробітної плати становить 6 500,00 грн.
______________________________

