
Чи є базою нарахування ЄВ сума доходу ФО, яка нарахована на 

її користь під час виконання суспільно корисних робіт згідно з 

постановою суду? 
 

ЗІР, категорія 301.03 

Відповідно до ст. 325 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

від 07 грудня 1984 року № 8073-Х із змінами та доповненнями (далі – КУпАП) постанова 

районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт надсилається на 

виконання органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері виконання кримінальних покарань, не пізніше дня, наступного за днем набрання 

постановою законної сили. 

За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану 

ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у 

розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.  

Статтею 325 прим. 3 КУпАП передбачено, що на власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженого ним органу, за місцем виконання порушником суспільно 

корисних робіт, покладається, зокрема, нарахування плати порушнику за виконання 

суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

Згідно з 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) платниками єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄВ) є роботодавці, 

зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, які використовують 

найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших 

умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами. 

Базою нарахування ЄВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій 

особі заробітної плати 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 від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР              

«Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання 

послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464). 

ЄВ для зазначеної категорії платників ЄВ встановлено у розмірі 22 відс. до 

визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄВ (частина п’ята ст. 8 Закону № 2464). 

Платник ЄВ зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати 

і сплачувати ЄВ, вести облік виплат (доходу) застрахованої особи та нарахування ЄВ за 

кожним календарним місяцем і календарним роком, зберігати такі відомості в порядку, 

передбаченому законодавством, подавати звітність по ЄВ за основним місцем обліку 

платника ЄВ у строки, порядку та за формою, визначеними законодавством (пп. 1, 2 та 4 

частини другої ст. 6 Закону № 2464). 



Обчислення ЄВ здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, 

відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують 

нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464 

нараховується ЄВ (частина друга ст. 9 Закону № 2464). 

Згідно з нормами ст.ст. 325 прим. 1, 325 прим. 3 КУпАП та Закону № 2464 на 

підприємства, залучені для організації суспільно корисних робіт, поширюються всі 

обов’язки, визначені частиною другою ст. 6 Закону № 2464. 

Тобто, сума доходу фізичної особи, яка нарахована на її користь під час виконання 

суспільно корисних робіт згідно з постановою суду, є базою нарахування ЄВ. 


