
Яким чином розраховується ЄВ на суму грошового 

забезпечення, що нарахована на користь військовослужбовців в 

розмірі менше мінімальної заробітної плати? 
ЗІР, категорія 301.04.01 

Відповідно до абзаців сьомого, восьмого та одинадцятого п. 1 частини першої                          

ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями                

(далі – Закон № 2464) та п.п. 2 п. 1 розд. ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами та доповненнями                             

(далі –Інструкція № 449), платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (далі – ЄВ) є, зокрема, військові частини та органи, які виплачують 

грошове забезпечення для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової 

військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, 

які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову 

службу»; осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших 

утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та 

службу в органах і підрозділах цивільного захисту. 

ЄВ для зазначеної категорії платників нараховується на суму грошового забезпечення 

кожної застрахованої особи (абзац другий п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464). 

Згідно з п. 9 розд. ІІІ Інструкції № 449 для платників, визначених підпунктами 1 та 2 

п. 1 розд. ІІ Інструкції № 449, якщо база нарахування ЄВ не перевищує розміру мінімальної 

заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який 

отримано дохід, сума ЄВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки 

ЄВ за умови перебування у трудових відносинах (несення військової служби) повний 

календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені 

правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно із 

законодавством. 

Ставка ЄВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 

22 відс. до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ частина п’ята ст. 8 Закону 

№ 2464). 

Водночас абзацом третім частини першої ст. 7 Закону № 2464 встановлено, що 

нарахування та сплата ЄВ за деякі категорії застрахованих осіб, зазначених у абзаці 

сьомому п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Так, згідно з п. 3 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 178                 

із змінами та доповненнями, за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних 

Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі 

безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту, в тому числі у разі 

отримання декількох видів грошового забезпечення, допомоги або компенсації одночасно, 

ЄВ визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого 

законом.  



Мінімальний страховий внесок – це сума ЄВ, що визначається розрахунково як 

добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на 

місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця. 

Таким чином, ЄВ на суму грошового забезпечення військовослужбовців у розмірі, що 

не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, розраховується як добуток розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано грошове 

забезпечення, та ставки єдиного внеску у розмірі 22 відсотка. 


