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від 16 листопада 2016 року 

 

 

Про проекти законів України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(реєстр. № 5130) 

та  

про внесення змін до деяких законодавчих актів України  

(реєстр. № 5130-1) 
 

 

Розглянувши проекти законів України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (реєстр. № 5130 від 03.11.2016 року, доопрацьований), 

поданий Кабінетом Міністрів України, та  про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (реєстр. № 5130-1 від 30.09.2016 року), поданий народним депутатом 

України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, Комітет 

зазначає наступне. 

Законопроектом за реєстр. № 5130 вносяться зміни до низки 

законодавчих актів, якими пропонується: 

1. Змінити порядок виплати соціальної стипендії, а саме, гарантоване право 

на одержання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної 

стипендії, пропонується надавати лише студентам (курсантам) вищого навчального 

закладу з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, а також 

студентам (курсантам) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 

18 до 23 років залишились без батьків (на сьогодні таке право, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882, надано, також 

зокрема  студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи). 

2. В частині пенсійного забезпечення продовжити до 31 грудня 2017 року 

дію норм всіх законів щодо максимальної пенсії в розмірі 10 740 грн. та обмеження 

її виплати під час роботи на посадах державної служби, прокурорських посадах, 

народних депутатів  і суддів. 
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Повноваження визначати показник середньої заробітної плати (доходу) в 

Україні для призначення пенсії та її подальшого перерахунку передається Кабінету 

Міністрів України (на сьогодні період, за який визначається цей показник, чітко 

передбачений статтею 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»).  

3. Надати право органам місцевого самоврядування при здійсненні 

повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та 

зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та 

організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, 

які використовують працю найманих працівників. 

4. В частині виплати військовослужбовцям одноразової грошової допомоги 

внести зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», згідно з  якими: 

а) одноразову грошову допомогу у разі смерті чи інвалідності 

військовослужбовця строкової військової служби пропонується встановити у 

розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України, як для військовозобов'язаних 

або резервістів, яких призвано на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори 

чи для проходження служби у військовому резерві, тобто до 70 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на сьогодні розмір одноразової 

грошової допомоги для таких осіб становить від 500 до 250 розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб); 

б) передбачається, що у разі зміни групи інвалідності, її причини або 

відсотка втрати працездатності понад дворічний термін після первинного 

встановлення інвалідності, виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку зі 

змінами, що відбулися, не здійснюється (на сьогодні розмір виплати одноразової 

грошової допомоги переглядається у разі зміни групи інвалідності, її причини або 

відсотка втрати працездатності). 

5. Звільнити від сплати судового збору деякі юридичні особи, а саме:  

- Пенсійний фонд України та його органи; 

- органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України; 

- орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні 

підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які 

покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення; 

- Державну службу України з питань праці та її територіальні органи, 

структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та 

об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції зі здійснення 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. 

6. Установити, що у готівковій формі у розмірах та порядку, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, можуть надаватися пільги з оплати послуг за 

користування житлом (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), комунальних послуг; користування паливом, 

скрапленим газом, телефоном; послуг із встановлення квартирних телефонів; 

проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту; бензину 

(пального), ремонту, технічного обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування; пільгове одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних 
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препаратів, виробів медичного призначення за рецептами лікарів, 

зубопротезування; пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням з 

компенсацією вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад (крім 

забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів із захворюваннями 

нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного 

мозку)); пільговий капітальний і поточний ремонт власних жилих будинків і 

квартир, що передбачені, зокрема, законами України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про жертви нацистських 

переслідувань”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні”. 

7. У всіх законах, у яких розмір виплат або виникнення зобов’язання чи 

відповідальності, у тому числі кримінальної, а також в яких заробітна плата або 

посадові оклади визначаються на основі мінімальної заробітної плати, слова 

«мінімальна зарплата» замінити на «прожитковий мінімуму для працездатних». 

8. Надати право Міністерству фінансів України одержувати персональні 

дані під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших 

соціальних виплат. 

Законопроектом за реєстр. № 5130-1 вносяться зміни до низки 

законодавчих актів, якими пропонується: 

1. Скасувати норми про обмеження або припинення виплати пенсій для 

працюючих пенсіонерів, у тому числі під час роботи на посадах державної служби, 

прокурорських посадах, народних депутатів  і суддів. 

2. Надати право учасникам війни, членам сімей загиблих, ветеранам праці, 

дітям війни, жертвам нацистських переслідувань на отримання пільг з оплати за 

користування житлово-комунальними послугами, житлом та отримання палива без 

врахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї пільговика. 

3. Повернути механізм компенсації за оплату електроенергії, газу та 

центрального опалення житла для осіб, які мають право на безоплатне отримання 

вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне 

опалення, а також відновити право безоплатного отримання вугілля на побутові 

потреби. 

Згідно узагальнюючих висновків Головного науково – експертного 

управління Апарату Верховної Ради України, за результатами розгляду у першому 

читанні, з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій: 

1) законопроект за реєстр.№ 5130 доцільно повернути суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

2) законопроект за реєстр.№ 5130-1 може бути прийнятий за основу. 

Підтримуючи ідею законопроекту за реєстр. № 5130-1 щодо необхідності 
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посилення соціального захисту вразливих категорій громадян, члени Комітету 

зауважили, що при розгляді порушених питань необхідно знайти такі шляхи 

вирішення проблемних питань у сфері соціального захисту населення для всіх 

категорій осіб, які по-перше: дозволять досягти збалансованості між фінансовою 

спроможністю Держави та інтересами вразливих категорій населення, по-друге: 

дадуть можливість виконувати вже прийняті рішення, а нові пропозиції будуть 

реально забезпечені фінансовими ресурсами. Без вишукання фінансових ресурсів 

та одночасного внесення змін до Бюджетного кодексу України, законодавчі 

пропозиції, викладені в законопроекті за реєстр. № 5130-1, будуть носити 

декларативний характер та, відповідно, призведуть до посилення напруги в 

суспільстві. 

При обговоренні законопроекту за реєстр.№ 5130 члени Комітету 

висловилися щодо необхідності його доопрацювання до другого читання з метою 

врегулювання таких питань: 

1) надати право на отримання пенсії в повному розмірі без будь-яких 

обмежень працюючим особам з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп, а також матерям 

(батькам), які отримують пенсії як такі, що народили і виховали до  шестирічного  

віку дитину – інваліда; 

2) звільнити від сплати судового збору Фонд соціального захисту інвалідів 

та його відділення; 

3) зберегти право на одержання соціальної стипендії студентам, які є дітьми-

інвалідами та інвалідами I-III  групи.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України: 

- проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 5130, доопрацьований), поданий Кабінетом Міністрів України, 

за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу; 

- економічно обґрунтовані пропозиції проекту Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. № 5130-1), поданого народним 

депутатом України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України, 

врахувати при доопрацюванні до другого читання законопроекту за реєстр. № 5130. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, визначеного головним 

по опрацюванню законопроектів. 

3. Після прийняття в першому читанні за основу законопроекту                                      

за реєстр. № 5130 подати пропозиції від народних депутатів України – членів 

Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної 

операції та людей з інвалідністю для його доопрацювання до другого читання в 

частині: 

- виплати в повному розмірі пенсій працюючим особам з інвалідністю ІІІ 

групи, матерям (батькам), які отримують пенсії як такі, що народили і виховали до  

шестирічного  віку дитину – інваліда; 

- виплати соціальної стипендії студентам, які є дітьми-інвалідами та 

інвалідами I-III  групи; 

- звільнення від сплати судового збору Фонду соціального захисту інвалідів 
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та його відділення. 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 


