
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

27 січня 2016 року 

Веде засідання Перший заступник голови Комітету БУРБАК М.Ю.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …питань перед його затвердженням. У мене є 

пропозиція щодо виключення питання номер 6 з порядку денного і перенесення  

його, бо, чесно кажучи, звіт про роботу комітету повинно проводити 

керівництво  комітету. 

 

_______________. А сьоме, восьме?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, і сьоме-восьме, то ми пройдемось разом з ним. Це 

моя пропозиція.  

По-перше, давайте так. Ви знаєте, що у нас самий бойовий за чисельністю 

комітет, у нас немає секретаря на постійній основі, то пропоную, щоб ми 

поклали обов'язки секретаря  сьогодні на  пана Рибчинського.  

 

РИБЧИНСЬКИЙ  Є.Ю.  Тільки не поклали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зобов'язали чи як, довірили вам бути на 

сьогоднішньому засіданні секретарем нашого комітету. Хто  за цю пропозицію? 

Дякую. 

І ще теж повертаюся, бачите, для мене це нова робота.  У нас кворум є. 

Тобто  комітет засідання відкрито, секретаря обрали. Тому  пропоную 

проголосувати за порядок денний  з  п'яти  питань,  шосте, сьоме, восьме 

виключаємо, тому що це є повноваження  голови комітету.  

Хто за цю пропозицію? За? Одноголосно.  
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Почнемо   з першого питання – це проект Закону  про внесення змін  до 

деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які 

доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи (друге читання).  

Будь ласка, пані Наталія, доповідайте.  По видаткам. 

 

ШАМБІР Н.В.  Ну, в принципі, ми опрацювали з Мінсоцполітики  це 

питання  і заперечень  немає. Але з 17-го року це слушна думка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що ви кажете?  

 

(?) ШАМБІР Н.В. Щодо з  1 січня  17 року це слушна думка, звичайно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Яка позиція? Думаю, що треба підтримати, тому 

що це питання узгоджене. Ми тоді теж  хотіли проголосувати, але питання було 

у тому, які повинні були бути видатки. То думаю, що це  буде передбачено. І 

тому прошу Мінфін передбачити при формуванні бюджету  наступного року 

тезу цього законодавства. Впевнений, що пленарне… тобто сесійна зала це 

підтримає.  

Хто "за"? Дякую за підтримку, прийнято.  

Друге  питання, проект Закону про внесення змін до  деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення пільгового  проїзду мало 

захищених верств населення. Пан Бандуров. (Шум у залі) Ні, це…  

 

ШАМБІР Н.В.  Автора немає, представника немає, і ми у телефонному 

режимі, ну,  була пропозиція, розглядати чи не розглядати –на розгляд членів 

комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, оце я – депутат-мажоритарщик, і 

головне питання після прийняття бюджету,  до мене наші виборці зверталися – 

це відновлення харчування, 1-4 клас, і пільги по перевезенню.  
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Що я відповім? Скажіть, будь ласка, по децентралізації бюджетів за 

підсумками 2015 року перевиконання місцевих бюджетів приблизно 40 

відсотків. Я живу у місті Чернівці, спитав у мера,  скажіть, будь ласка, от 

скільки у вас перевиконання?  100 мільйонів гривень.  

Скажіть, будь ласка, ми забрали цю пільгу, тобто з Державного бюджету, 

що ви будете робити на місцях? Каже, Максим Юрійович,  що ми 20 мільйонів 

забронювали на це. У нас є. Тобто місцеві бюджети є.  

Далі, я спитав голів сільрад, об'єднаних територіальних громад, скажіть, 

будь ласка, от що ви будете робити? Кажуть, Максим Юрійович, питання у 

тому, що … вони ж  такі куркулі трохи… гроші є в нас! По-друге, а ви знаєте, 

що це були дуже великі дебати з аграрним лобі при прийнятті  бюджету, що ми 

збільшили податок на землю до 200 гривень з гектару. Тобто це вже 

повноваження  місцевих органів влади – інвентаризувати землю, а це податок 

місцевий вже другий рік, тобто все, що навколо села, те обробляється 

вирощуються врожаї – це є місцевий податок.  

В цьому році ми взяли на себе таку відповідальність, і аграрії нам за це, в 

лапках, "подякували", що ми  збільшили цей податок до 200 гривень з гектару. І 

коли сільський голова або інший разом зі своїм кумом-фермером чи як, 

обробляють землю і з цього не платять податки собі ж в село, то в мене 

виникають деякі запитання: то якби вони цілий рік займались тим, щоб 

інвентаризували землю  навколо села і почали все ж таки виводити з тіні сплату 

податків в місцевий бюджет, не в центральний, то там вистачає і на харчування, 

і на проїзд, і на ремонт, і підтримання інфраструктури, давайте будемо 

чесними, відвертими, в містах на це є гроші і вони передбачені бюджетом. 

Розумні мери вже заклали компенсацію перевезення пільгових верств 

населення в себе. Тому що, перепрошую, це вже їм теж деколи треба на вибори 

ходити. 

Тому я не вбачаю, що це ми зробили крок назустріч адресності всіх пільг і  

думаю, з нього повертати не треба, тому думаю, що цей проект треба 

відхилити. Будь ласка, пане Рибчинський. 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Ну, по-перше, я зовсім не вірю в децентралізацію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви – киевлянин, вы в центре живете. 

 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.  І я не просто киянин, я вважаю, що Русь, Київська 

Русь колись розвалилася саме через те, що була така децентралізація, це раз. 

Друге, якщо ми ще й пільги будемо віддавати на місця, то в нас князьки 

місцеві… Ви сказали, розумні мери, ви знаєте, багато розумних мерів? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Знаю, мер міста Києва. (Сміх) Міста Чернівці. 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.   Я радий, що ви за нього голосували. Ви – 

українець? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я – чернівчанин... 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю.    Вам пощастило, мабуть, більше. 

Тому, на мою особисту думку, такі питання, як пільги інвалідам, малим 

дітям і так далі, мають робитися централізовано, тоді ми будемо мати контроль. 

Як ми потім контролюватимемо такі пільги на місцях? Ніяк. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Євгене, у всіх країнах і це вже завдання 

Мінсоцполітики вже другий рік поспіль, впевнений, вони зараз будуть готові до 

цього, адресність пільг і монетизація пільг. От, як колишній міністр транспорту, 

інфраструктури можу вам сказати, що "Укрзалізниця" кожного року не 

відшкодовувала, їм, по-перше, не відшкодовували всі інші міністерства за 

пільгове перевезення, раз. По-друге, це є тепер публічне акціонерне товариство 

і воно не може надавати, воно повинно заробляти – два, щоб не збанкрутувати 
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будуть перевізники. А в Україні возилося 26 пільгових категорій населення, 

приблизно це складає 20 мільйонів людей. А по реальним підрахункам це було 

8, але нараховували на 20. Так, Василь Васильович, було?  

І цю проблему кожного року  закривали  очі, і "Укрзалізниця" втрачали 

гроші,  тому що, вибачайте, у нас є пільгове  населення. Перепрошую, людина 

повинна отримати  гроші сама собі робити висновок, або вона кожен  день 

їздить  з Фастова до Києва,  або їздить лише на вихідні.  Тому що кінчиться 

тим, що не буде  чим  їздити.  Вся система пільг треба перевести аверсність і  

модернізація, але  це дискусія… 

 

_______________. Я скажу, чому ще я за цей  закон. Справа у тому, що  

більшість тих, хто жив на тих  східних територіях, які зараз окуповані, вони 

зараз переселені, ви прекрасно знаєте, що півтора мільйона їх  живе на цих 

територіях. Скажіть, будь ласка, як їхнім сім'ям з малими дітьми пересуватися, 

повертатися  там до місцевих бюджетів в Донецьку і Луганську область?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут запитання до Мінсоцполітики стосовно кожної 

людини. Тимчасово переміщена особа, вона  іде на реєстрацію, стає на 

реєстрацію, отримує гроші на… Перепрошую, можна  я скажу. Отримує гроші  

на  поселення, на оренду квартири, потім вони реєструються на біржах праці 

так званих, вони отримують, потім вони можуть іти на роботу.  І перепрошую, 

отримують тимчасову прописку. І тоді  місцевий  бюджет може їм надавати 

пільги. Це так життя,  як воно є. 

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  це ж право кожного. 

Так, тоді ми ставимо це… Хто за те, щоб  підтримати цей законопроект  

за основу? Будь ласка,  хто – "за"? Хто за те, щоб відхилити цей законопроект? 

Хто утримався? У нас не було кворуму, не було кількості голосів від більшості. 
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(Шум у залі)  Ну так, 2 і  1 утримався. Рішення  щодо цього законопроекту, воно 

не прийняте. Дякую. Будемо продовжувати  соціальний рай.  

Питання № 3. Це проект Закону  про вшанування героїзму і 

самопожертви  Героя Небесної Сотні  Жизневського. 

 

_______________. Зразу  і четверте.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  І з ним пов'язаний проект  № 4, це нашого колеги Закон   

про вшанування героїзму і самопожертви  Героїв  Небесної Сотні  іноземців та 

осіб без громадянства.   

Пане Юрій, вам слово… 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Ви знаєте, був запропонований законопроект про героя 

"Небесної сотні" Жизневському надати… звернення до Президента  надати 

йому героя України. Оскільки Жизневський не громадянин  України, то в цьому 

зверненні… в цьому законі звернення до  Президента просьба, практично не  

рахуватися  за законом…  з діючим нині законом України, тобто зробити там, 

сказано, зробити виключення.  

Я вважаю, що це, по-перше, це є підштовхування  Президента до 

порушення закону. 

Що значить, зробити виключення для Жизневського?  Не забувайте, що 

на Майдані ми знаємо ще є, було двох… не громадяни України, які        

загинули це: Зураб Хурція і  Давид Кіпіані – грузини, не громадяни України. 

Так що завтра  будуть нові закони писати, то під Хурцію то під цього Кіпіані це 

є просто недопустимо. 

І тим більше, я  вам кажу щодо… Президента підставляли чим, 

підставляли тим, що не застосовувати, але з іншого боку, враховуючи, що це 

герой "Небесної сотні" загинув тут… роковини, і то чисто психологічно якось я  

би сказав не  випадало  Президенту не зробити цього, не надати.  
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Тому я виходив з наступного, що, взагалі, цей законопроект змінити 

відповідний. Ми  знаємо, що, взагалі, були  порушення цього  закону, бо не 

дивлячись на це, що закон вже  діє давно у нас були, хоч би  нагороджені 

посмертно герої…, звання  героя України отримали ліквідатори Чорнобильської 

аварії, які… Україна на той час не було як держави і в додатку вони приїхали з 

Москви були на ліквідації, дістали опромінення і померли потім в московських 

клініках, тим не менше, вони дістали Героя України. Тому я вважаю, і так 

виходив з цього, що закон повинен був бути зміненим і звання Героя України 

мають право отримувати ті люди, які дійсно чи вчинили геройський подвиг, чи 

за трудові досягнення, чи якийсь зробили вчинок, яким, на користь України 

видатний вчинок, от з цього ми виходили. І в своєму законопроекті, власне, на 

це звернули увагу і запропонували, що Героя України можуть отримати не 

тільки громадяни, а люди без громадянства, не громадяни України, ну, і 

посмертно. Я хочу на посмертно зупинитися, бо я з тим стикався в суді, знаєте, 

громадянин України, громадянство – це є співвідношення громадянин... 

конкретної людини і держави. В той час, коли людина помирає, вона вже не є 

громадянином ніякої держави і тому це громадянство, це є трошки питання 

недоречне, і тому посмертно також можуть бути  нагороджені. 

І я прошу, може, трошки некоректно з мого боку так говорити, я прошу 

перший законопроект відхилити, а мій законопроект прошу підтримати, як 

більш логічний, цілісний і..... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як пропозиція, тому 

що там є теж великий авторський колектив і по законопроекту  Жизневського, 

якби ми стали співавторами вашого, ну, щоб ми з нашими колегами об'єднати 

два авторських колективи і тоді це було б нормального. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я не маю нічого проти, я не настоюю на своєму 

авторстві і я навіть був би радий якби ті, які підписали перший законопроект, 
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який я прошу відхилити, якби вони… Ну, якби було тут, на комітеті, об'єднано 

ці два закони, але прийняли ці норми, які пропоную я, як більш послідовні….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте ми звернемося до авторів законопроекту, 

давайте доручимо комітету звернутися до авторів законопроекту, Закону про 

вшанування героїзму …… Героя Небесної Сотні Жизневського, у зв'язку з тим, 

що законопроект пана Шухевича більш ширший і включає всі, і логічно, що він 

краще опрацьований, щоб вони відізвали свій законопроект, а доєдналися 

авторським колективом до законопроекту пана Шухевича, який ми можемо 

підтримати нашим комітетом. Це було б порядно, тому що тоді… І це би 

об'єднало залу, і, думаю, що всі віддадуть голоси. 

Хто за таке рішення… (Загальна дискусія) 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Я не заперечую, я тільки підтримую… (Загальна 

дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо. ….. доручення отримали. 

Одноголосно. Дякую. 

П'ятий проект, будь ласка. 

… Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо порядку 

визначення заробітку для обчислення пенсії) (реєстраційний номер 3203, 

доопрацьований). Дякую за це. 

Пан Шухевич, будь ласка, доповідайте. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Шановні панове, ми у свій час – ви те знаєте, - 

запропонували проект Закону про надання можливості до 2022 року - 2022 рік 

був визначений Міністерством соціального захисту, власне, 2022 рік… я хотів 

не обмежуватися якимось роком, - про надання можливості жінкам 55 років 

виходити на пенсію при умові, що вони мають 30-річний стаж роботи.  
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Цей законопроект… було накладено президентське вето на нього. Але 

там була ще друга частина, другий пункт, який, власне… де була оця норма, 

яку я зараз пропоную. Але, дивіться, що сталося. Президент наклав вето на… 

повернув. Він не мав нічого проти другої частини, а, власне, мав проти того, 

щоб жінки виходили в 55 років. 

І цей законопроект був… вето було накладене 14 січня минулого року, і 

ще досі він не внесений в зал ні для подолання вето, нічого… Але ж, коли 

проводилася реформа, то жінкам давали можливість до 31 грудня 2014 року 

виходити в 55 років при наявності 30-річного стажу, а мужчинам виходити на 

пенсію до 31 грудня 2015 року, ті, які… не подавати свій заробіток за 5 років до 

2000 року. Але після 31-го минулого року, 2015-го, вони це право втратили, і 

мусять подавати тільки з 2000 року, подавати свій заробіток. 

І що виходить? Отже ж, уявіть собі, що людина, яка працювала до 2000 

року і мала відповідний заробіток, поважний заробіток. Вона подає тих 5 років, 

а  після  двохтисячного вона не працює або працює в тіні, то вона отримувала  

більшу пенсію чим людина, яка подає тільки з двохтисячного року. Розумієте. 

А там виходить, що людина, яка не  працює отримує десь до шість  тисяч, їй 

нараховують. А людина, яка після от має  тільки з першого, з двохтисячного 

року   отримає пенсію 2 тисячі, тому що тепер же  середня заробітна плата 

скільки там остання – 3  тисячі 600 було, чи навіть 4 тисячі. То ви розумієте, 

який коефіцієнт. Щоб цього уникнути, тобто надати людям і  дальше 

можливість отримувати, подавати за останній 60 місяців, тобто за 5 років. От і 

пропонується цей законопроект, який, власне,  може, я вам скажу 

несправедливість……., що  дійсно людина, яка не працювала може отримувати 

більшу пенсію… не працювала після 2000 року, може отримувати  більшу 

пенсію чим людина, яка має 15 років стажу уже  після 2000-го, яка  сплатила у 

Пенсійний  фонд там єдиний соціальний внесок десь 100 тисяч гривень, але 

отримує значно меншу  пенсію, тобто десь 2 тисячі. 
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РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Я дякую, що мене всі називають Юрієм, але у нас 

Юрій Шухевич,  а я Євген. Ну, нічого страшного.  

Я хочу сказати, що  це,  на мою особисту  думку, замалий вік  для жінки. 

Ця ситуація, взагалі… взагалі, цей  закон буде слугувати  підставою дуже 

багатьом  роботодавцям жінку в 55 років,  яка заробляє там  5 тисяч гривень, 10 

відправити на пенсію, взяти якусь молоду у 18 і так  далі. 

Я думаю, що наслідки  такого закону можуть бути не передбачені, я дуже 

дякую. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. Перепрошую пане Євгене, але там йдеться про жінок, 

які вже  втратили роботу… 

 

РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. Так у нас все дуже омолодилося… У нас все дуже 

омолодилося у нас зараз  літня жінка, взагалі,  не може, знайти собі роботу, а 

через такий закон вона може її позбутися. Дякую. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Р. …одне скажу, бо я співавтор цього законопроекту, що 

питання в тому, що до 31 грудня звернути… двоє людей з однаковим  стажем, з 

однаковим заробітком протягом своєї трудової діяльності, один ще звертається 

31 грудня встигає, а інший йде 1 січня, різниця в пенсії в два рази. Тому що  

тому забороняють дати заробіток за 5 років, не повинно від того залежати 

розмір пенсії, коли ти звернувся. І цей законопроект усуває цю  норму і це  

чоловіків і жінок  стосується, це законопроект… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ще спитаємо у фахівців. Пенсійний фонд, є  

представник? Будь ласка, поясніть…….. 

 

КОВПАШКО І.В. Справа в тому, що  ця норма….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  щоб був запис. І представтесь, будь ласка. 
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КОВПАШКО І.В. Справа в тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Представтесь, будь ласка. 

 

КОВПАШКО І.В. Будь ласка, я, директор департаменту пенсійного 

забезпечення  Пенсійного фонду  України Ковпашко Ірина Василівна. Ця норма 

не є новою, така норма була  запроваджена, і право враховувати заробітну 

плату за бажанням особи за 60 календарних місяців роботи підряд до  липня 

2000 року у вигляді довідки. І обов'язково враховувати страховий  стаж після 

липня 2000 року і зарплату за  цей період було надано за вибором, як я вже  

сказала, до  1 січня 2016 року.  

Після 1 січня 2016 року ті люди, які з липня 2000 року не на були 60 

місяців  страхового стажу, то порядок звернення і надання підтвердження, і  

період, за який враховується заробітна плата залишився незмінний. Це ті ж самі  

60 календарних місяців роботи підряд до липня  2000 року і скільки там вони 

відпрацювали, але менше ніж 60 місяців після липня  2000 року. Тобто  

сьогодні  ми маємо ситуацію, що  той, хто працював до  2000 року мав гарні 

заробітки, але після  2000 року перед виходом на пенсію не працював, то він 

матиме можливість  все рівно врахувати свої 60 місяців. 60 місяців, але той, хто 

не працював  після 2000 року, то  він і набув менше страхового стажу. Я не  

хочу спорити, я просто пояснюю, щоб було розуміння ситуації.  

На сьогоднішній момент ми маємо ситуацію, коли про це, про те, що буде 

обраховуватися таким чином заробітна плата, про це було відомо з того 

моменту, як внесли зміни. Ми проводили, безумовно, розрахунки, ми сьогодні 

моні торили цю ситуацію, і за минулий рік зі всіх тих, хто звернувся за новим 

призначенням пенсій, лише половина скористалася  правом надати довідку про 

заробітну плату за 60 місяців роботи. Тобто люди, дійсно, обирають, хтось не 

має можливості цю довідку принести, через те не приніс, хтось приніс, але не 

вигідно брати  зарплати старі, тому що… ну, різна ситуація  буває. Говорити 
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однозначно, що всім, хто буде звертатися після прийняття цього закону, що 

всім буде вигідніше, ну, безумовно, це неправильно.  

Водночас, бюджет Пенсійного фонду сьогодні вже, фактично, 

сформований. І в розрахунки закладені ті норми, які діяли на момент складання. 

І сьогодні, по суті, Пенсійний фонд не заперечує проти прийняття цього 

проекту, але ж стоїть питання, яким чином будуть компенсуватися втрати. 

Тобто  ми вже сьогодні можемо говорити про втрати Пенсійного фонду.  (Шум 

у залі) Да, де знайти кошти. (Шум у залі)  

На сьогоднішній момент ми зробили відповідні розрахунки. Дуже 

складно орієнтуватися і вгадувати, це може бути від ста гривень, може бути і до 

півтори тисячі гривень. Орієнтовно ми виходимо десь на… (Шум у залі) По-

різному може бути, різна ситуація. Від ста гривень до півтори тисячі. Різна 

ситуація може бути. Визнаємо, безумовно. Як це заперечувати? 

Зробили розрахунки, і на сьогоднішній момент, якщо порахувати… зараз, 

якщо дозволите…  260 мільйонів в рік. 260 мільйонів! (Шум у залі) Да! (Шум у 

залі)  

 

_______________.  А скільки у вас бюджет цього року, нагадайте мені, 

будь ласка?  

 

КОВПАШКО І.В. Не взяла з собою показники бюджету. (Шум у залі) 109 

наших і 144, я знаю, що як за рахунок коштів державного бюджету.  

 

_______________.  Ну, і звідки ми візьмемо ці 230 мільйонів?  

 

КОВПАШКО І.В. Я ж кажу, це дуже орієнтовні розрахунки, але вони такі 

є. Вгадайте, скільки людей звернеться, скільки з них зможе надати довідки, 

кому буде вигідно це робити? Тобто це сьогодні…  
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(?) ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, я бачу, тенденція, що кожного року кількість 

людей, які звертаються за цим, зменшується.  

 

КОВПАШКО І.В. Безумовно. На момент, коли ухвалювався Закон про 

реформу це було десь на рівні 700 тисяч людей. Сьогодні ми вже  говоримо, 

практично удвічі менше – 365 тисяч за минулий рік.  

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б. …пробачте, і буде зменшуватися, а потім – зовсім  не 

буде тих людей, бо  не буде просто людей фізично, які працювали до  2000 

року.  

 

_______________. … воно само собою вирішиться. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б. Так, воно само собою вирішиться. 

 

КОВПАШКО І.В. Безумовно. 

 

ШУХЕВИЧ Ю.Б. Але ті, які заробили, які сплатили відповідні  внески 

вони все ж таки повинні своє отримати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно. А позиція Мінсоцполітики, Василь Васильович, 

будь ласка. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. Я хотів  поінформував, що загалом, пенсій серед тих 

людей, які отримували, виходячи з того, що  вони додавали інформацію до  

2000-го середня склала  1 тисячу 669, ті, хто розрахунково – 1  тисяча 419. 

Чисельність осіб, яка  якраз отримувала за формою подачі довідки складала 179 

тисяч  981 особа. І прогнозується, що  це буде за тим же принципом, якщо  ми 

не корелюємо, якщо  ми не збільшуємо, не зменшуємо, то  це буде 1 тисяча 669. 

Середнє зростання розміру, якби при порівнянні з тими, якби  вона 
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призначалася розрахунково за страховими сплатами це 243 гривні. Сума, яка 

необхідна 262 мільйони 959 тисяч 800 гривень ми написали, що ми не 

заперечуємо при умові… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримки  Мінфіну. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. … висновку  Мінфіну. І відповідно Пенсійний фонд, як 

ви знаєте, він  має сьогодні достатньо великий дефіцит  бюджету… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як завжди. 

 

ШЕВЧЕНКО В.В. … І в принципі виплати достатньо ускладнені 

відбуваються особливо у I квартал, хоча це питання, як Юрій-Богдан 

Романович каже, надзвичайно важливе, стосується людей, які дійсно можуть 

мати  право вибору. Але якщо буде встановлювати, то це буде встановлюватися 

на наступні 5 років. Це буде встановлюватися, ми до 1 липня… до  1 січня 2016 

року якраз керувались цим, зараз не продовжено  і стоїть питання  про 

продовження на наступні п'ять  років такого  принципу.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Мінфін, будь ласка. 

 

ЛІЩУК В.В. Мінфіном не підтримується законопроект, звичайно, тому 

що… ви вже  чули. Кошти обмежені  у бюджеті і  джерела покриття нам не 

вказали розробники.  

 

_______________. Я тільки одне скажу,  щоб всі зрозуміло, що це  зараз 

призведе. Двоє людей  з однаковим стажем з однаковим заробітком до 2000 

року звертаються в один день за пенсією.  Тільки  один з  2000 року не працює, 

а інший з 2000 року працює, сплачує внески, відповідно з 2000 по сьогоднішній 
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день  15 років він працює.  Разом з роботодавцем він сплатив 100 тисяч, у мене 

підрахунки, понад 100 тисяч  гривень у Пенсійній  фонд. Той  з  2000 року або 

десь за кордоном, або на  "чорному" працює, не працює. Двоє – однаковий стаж  

до 2000 року  і заробіток, двоє аналогічних людей.  Отже, та людина, яка на  15 

років має більше стажу, сплатила на 100 тисяч гривень в Пенсійний фонд, вона  

має на  4 тисячі  меншу пенсію ніж та  людина, яка не працювала. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну як на  4 тисячі? 

 

_______________. На  4, тому,  6  тисяч виходить, розрахунки у мене є, 

вони не спростовані в пояснювальній записці. Це призводить до того, що той, 

хто не працював, йому залишають стару норму, за 5 років він має право 

подавати. А той,  хто з  2000 працює, йому обов'язково ті внески враховуються  

в персоніфікації. Не вигідно працювати, от маса людей, до нас же листи  

приходять до пана Юрія. Для чого я працював з 2000, як мені  це зменшення 

пенсії призводить? І ми кажемо: не працюйте. Ну, не вигідно працювати. І тому 

ми дальше лише… Навіть одна людина буде,  а там скільки  тисяч ви  даєте.  

208 тисяч минулого року скористались цим правом.  Навіть заради  одної 

людини варто це все робити, аби не лишити цю несправедливість. То не 

питання грошей, а – справедливості! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ну ви не пилуйте, все, все нормально, у нас же 

комітет самий бойовий. Ми не є головними в розгляді цього  проекту. І думаю, 

що профільний комітет більш фахово підійде. А тут думаю, що комітет повинен 

одноголосно  підтримати законопроект  нашого колеги. 

Хто – "за"? Дякую. За основу, за основу, тому що  це ж вже питання  буде 

передаватися до профільного комітету. 

Шановні колеги, порядок денний вичерпано. Я всім дякую. До  зустрічі. 


