ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,
учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2018 року

Про проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо
скасування однієї з форм пенсійної несправедливості та
обчислення пенсії за двоскладовою формулою
(реєстр. № 6508)
Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо скасування однієї з форм
пенсійної несправедливості та обчислення пенсії за двоскладовою формулою (реєстр.
№ 6508), поданий народним депутатом України Шухевичем Ю.-Б.Р., Комітет
зазначає таке.
Законопроектом
пропонується
внести
зміни
до
Закону
«Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон про пенсійне
страхування), згідно з якими:
1) запровадити нову формулу обчислення пенсії, яка складатиметься з двох
складових:

перша складова - розмір пенсії, обчислений за періоди роботи до 01.07.2000.
Ця частина пенсії визначатиметься:
- з урахуванням заробітної плати за будь-які 60 календарних місяців роботи до
01.07.2000 ;
- з урахуванням страхового стажу, набутого до 01.07.2000. Розрахунок
коефіцієнту страхового стажу здійснюватиметься виходячи з величини оцінки
одного року страхового стажу – 1,35%;
друга складова – розмір пенсії, обчислений із заробітної плати за періоди
роботи після 01.07.2000. Ця складова пенсії визначатиметься без урахування
коефіцієнту страхового стажу.
Зазначений механізм обчислення пенсії пропонується поширити на осіб, яким
була призначена пенсія до набрання чинності цим законопроектом.
2) збільшувати пенсію за віком за кожний повний рік страхового стажу понад
35 років чоловікам і 30 років жінкам на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за
віком (на сьогодні пенсія за віком за понаднормовий стаж понад 35/30 років у
чоловіків і жінок відповідно збільшується на 1 відсоток основного розміру пенсії, але
не більше 1 відсотку її мінімального розміру);
3) призначати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком, встановивши її
мінімальний розмір на рівні: особам з інвалідністю I групи - 110 відсотків, особам з
інвалідністю II та III груп - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Призначати пенсії у зв'язку з втратою годувальника в розмірі пенсії за віком
померлого годувальника, встановивши її мінімальний розмір на рівні: на одного
непрацездатного члена сім'ї – 100 відсотків; на двох непрацездатних членів сім'ї –
120 відсотків; на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї – 150 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У зв’язку з цим пропонується виключити діючу норму статті 24 Закону про
пенсійне страхування, яка передбачає зарахування до страхового стажу для
обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по
інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника, крім наявного страхового стажу,
періоду з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку,
передбаченого статтею 26 Закону, та періоду з дня смерті годувальника до дати, коли
годувальник досяг би віку, передбаченого статтею 26 Закону.
Сьогодні існує такий порядок:
- пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких
розмірах: особам з інвалідністю I групи - 100 відсотків пенсії за віком; особам з
інвалідністю II групи - 90 відсотків пенсії за віком; особам з інвалідністю III групи 50 відсотків пенсії за віком;
- право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком мають
непрацюючі особи з інвалідністю II та ІІІ групи за наявності у них страхового стажу
понад 20 років;
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного
непрацездатного члена сім'ї - 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на
двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100 відсотків пенсії за віком померлого
годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України
законопроект не підтримують.
За висновком Міністерства фінансів України реалізацію законопроекту у разі
його прийняття не буде забезпечено фінансовими ресурсами, відповідно його
прийняття не є доцільним.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не
підтримує прийняття законопроекту.
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення на своєму засіданні 20 грудня 2017 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 змін до
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо
скасування однієї з форм пенсійної несправедливості та обчислення пенсії за
двоскладовою формулою (реєстр. № 6508), поданий народним депутатом України
Шухевичем Ю.-Б.Р., за результатами розгляду в першому читанні прийняти за
основу.
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

