
 

 

 

 

 

Шановний Володимире Борисовичу !  

 

6 листопада 2016 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо створення сприятливих умов для впровадження 
благодійних телекомунікаційних повідомлень», № 1664-VIII (надалі – Закон), 
який прийнято Верховною Радою України    6 жовтня 2016 року.  
 

Для забезпечення реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо створення сприятливих умов для впровадження благодійних 

телекомунікаційних повідомлень» (надалі – Закон), Кабінету Міністрів України 

доручено розробити відповідні нормативно-правові акти, зокрема, внести зміни до  

“Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій, затвердженого Постановою КМУ від 03.11.1998, № 1740”.   

 

Експертами Коаліції "Реанімаційний Пакет Реформ" та Українського форуму 
благодійників за участі представників благодійних організацій та операторів 
телекомунікаційних послуг було проаналізовано проект Постанови Кабінету 
Міністрів України “Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, 
затвердженого Постановою КМУ від 03.11.1998, № 1740” та  виявлено кілька  
небезпечних ризиків, які можуть стати прямою загрозою для впровадження  
механізму переказу благодійних телекомунікаційних повідомлень у разі 
ухвалення Постанови із запропонованими змінами.  
 

Так, проектом вищевказаної Постанови пропонується доповнити пункт 18 
Постанови         № 1740 частиною наступного змісту: "Повернення помилково або 
надміру сплачених сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з 
окремих видів господарських операцій здійснюється у порядку, встановленому 
Бюджетним кодексом України та нормативно-правовими актами, прийнятими на 
його виконання, щодо повернення коштів, помилково або надміру зарахованих 
до бюджету".  

 
Згідно даного доповнення, Пенсійний фонд України посилається на 

"Порядок повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного 
та місцевих бюджетів",  затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 
03.09.2013, №787 (надалі – Наказ Міністерства фінансів № 787). 

 
Слід зазначити, що повернення коштів відповідно до встановленого 

порядку Наказом Міністерства фінансів № 787 зробить неможливим  дію 
механізму впровадження та здійснення благодійної діяльності за 
допомогою благодійних телекомунікаційних повідомлень, адже для 
повернення сум надмірно сплаченого збору до Пенсійного Фонду споживач 



 

 

(абонент) як платник податку  повинен написати власноручно заяву та 
подати її особисто до органу казначейства. Тобто, якщо повернення сум 
надмірно сплаченого збору до Пенсійного Фонду платникам – користувачам 
послуг мобільного зв’язку здійснювати за загальним правилом відповідно до 
Порядку, встановленого  Наказом Міністерства фінансів України № 787, для 
цього потрібно буде здійснювати постійну взаємодію мільйонів фізичних осіб – 
користувачів послуг мобільного зв'язку, які мешкають у селах, селищах міського 
типу, маленьких та великих містах з органами Пенсійного фонду  України та 
органами Казначейства, оформлювати, опрацьовувати та перевіряти мільйони 
документів (заяви платників та подання до органів Пенсійного фонду тощо). 

 
Крім цього, з урахуванням того, що оператори телекомунікаційних послуг 

перераховують до державного бюджету збір до Пенсійного фонду України 
єдиною сумою, що розраховується від загальної суми платежів всіх користувачів 
послуг, внесених у звітний день, форма звіту про нарахування та сплату збору до 
Пенсійного Фонду не передбачає розмежування за видами випадків повернення 
надмірно сплаченого збору до Пенсійного Фонду. Таким чином механізм 
повернення 7,5% збору абонента у разі надсилання благодійного 
телекомунікаційного повідомлення у загальному порядку стане неможливим. 

 
Юридично та практично обґрунтованим підходом слід визнати повернення 

користувачам  послуг стільникового рухомого зв'язку невикористаної суми 

авансу разом із сплаченими ними відповідними сумами 7,5 % збору до Пенсійного 

фонду через операторів відповідних послуг. Саме цей механізм і передбачений 

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення 

сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних 

повідомлень" від 6.10.2016, № 1664.  

Наполягаємо, щоб в Порядку сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій щодо питань 
впровадження благодійних телекомунікаційних повідомлень, було передбачено 
простий механізм  повернення надмірно сплачених сум збору до Пенсійного 
Фонду при надсиланні благодійних телекомунікаційних повідомлень, а саме:   

-   повернення надмірно сплаченого збору до Пенсійного Фонду при 
надсилання благодійних телекомунікаційних повідомлень через операторів 
послуг стільникового рухомого зв'язку - без обов'язкової взаємодії абонентів-
користувачів з Пенсійним фондом України, Державною казначейською службою 
та іншими державними органами України; 

-    право операторів стільникового рухомого зв'язку у разі надання послуг з 
відправлення благодійних телекомунікаційних повідомлень, зменшувати суми 
збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, як то передбачено 
Законом.  

  
Враховуючи вищевикладені ґрунтовні аргументи та загрозу, яка постала 

перед впровадженням в Україні широко використовуваного у світі механізму 
здійснення благодійної діяльності за допомогою благодійних 



 

 

телекомунікаційних повідомлень, просимо Вас взяти під особистий контроль 
розробку проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до 
Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих 
видів господарських операцій, затвердженого Постановою КМУ від 03.11.1998, № 
1740” та сприяти виключенню змін, запропонованих до пункту 18 Постанови 
№ 1740 і врахувати пропозиції Коаліції «Реанімаційний Пакет Реформ» до 
Проекту Постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку 
сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 
господарських операцій, затвердженого Постановою КМУ від 03.11.1998, № 1740” 
згідно порівняльної таблиці, що додається.   

 


