
  

 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 07 лютого 2018 року  
 

 

 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення 

дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час 

участі в Революції Гідності 

(реєстр. № 7429) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до статті 115 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення 

дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок 

поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час 

участі в Революції Гідності (реєстр. № 7429), поданий народними депутатами 

України Денісовою Л.Л., Єфремовою І.О. та іншими народними депутатами 

України, Комітет зазначає наступне. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 115 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та надати право на 

призначення дострокової пенсії за віком дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли 

повторний шлюб, дітям, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батькам, 

яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до абзацу 

чотирнадцятого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону - після досягнення 

чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 

25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок. 

Фінансування таких пенсій, до досягнення пенсійного віку, визначеного 

статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
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страхування», буде здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету 

України. 

Питання надання права на достроковий вихід на пенсію неодноразово 

порушувався членами сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності. Зазначене питання було предметом розгляду на 

парламентських слуханнях на тему: «Державні гарантії соціального захисту 

учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: 

стан і перспективи», які відбулися 19.10.2016. Згідно з Рекомендаціями слухань, 

схваленими постановою Верховної Ради України від 09.02.2017 № 1843-VIII, 

Кабінету Міністрів України рекомендовано опрацювати питання щодо надання 

дружинам (чоловікам) та батькам Героїв Небесної Сотні права на достроковий 

вихід на пенсію. Проте, на сьогодні Урядом не подано пропозицій щодо його 

врегулювання. 

Головне науково-експертне управління погоджується з необхідністю 

належного забезпечення соціального захисту громадян, які втратили годувальників, 

що загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.  Разом із тим, 

рекомендує отримати відповідний експертний висновок Уряду щодо доцільності та 

фінансово-економічних можливостей його запровадження. 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та 

пенсійного забезпечення на своєму засіданні 17 січня 2018 року прийняв рішення 

рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні 

законопроект прийняти за основу. 

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни 

до статті 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які 

загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров'я, одержаних під час участі в Революції Гідності (реєстр. № 7429), поданий 

народними депутатами України Денісовою Л.Л., Єфремовою І.О. та іншими 

народними депутатами України, за результатами розгляду в першому читанні 

прийняти за основу і в цілому як Закон з урахуванням такої поправки: в абзаці 2 

розділу I законопроекту слова «діти, які стали інвалідами до досягнення 

повноліття» замінити словами «діти, які стали особами з інвалідністю до 

досягнення повноліття», яка обумовлена необхідністю її приведення до прийнятого 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 2148-VIII від 03.10.2017.    

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено 

головним з його опрацювання. 

 

 

 

 

Голова Комітету                           О.ТРЕТЬЯКОВ  
 


