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

РІШЕННЯ

від 19 вересня 2018 року

Про проект Закону України
про внесення зміни до статті 1 Закону України
«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо призначення пенсій
учасникам АТО, нагородженим орденом України
(реєстр. № 8033 від 09.02.2018)

Розглянувши проект Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону
України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо призначення
пенсій учасникам АТО, нагородженим орденом України (реєстр. № 8033 від
09.02.2018), поданий народними депутатами України Білозір О.В., Кужель О.В.
та іншими народними депутатами України, Комітет зазначає наступне.
Відповідно до Пояснювальної записки завданням законопроекту є
встановлення соціальної справедливості в частині визначення розміру пенсії за
особливі заслуги перед Україною учасникам антитерористичної операції, які
нагороджені орденом України за участь в антитерористичній операції.
Відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною» (далі – Закон):
1) особам, нагородженим одним із орденів України, пенсія за особливі
заслуги перед Україною встановлюється в розмірі від 20 до 25 відсотків
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (з 1
липня 2018 року це становить від 287,0 грн до 358,75 грн). У таких розмірах на
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сьогодні встановлюється пенсія за особливі заслуги учасникам АТО,
нагородженим одним із орденів України за участь в АТО;
2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За
відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження, пенсія за
особливі заслуги перед Україною встановлюється у розмірі від 25 до 35 відсотків
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (з
1 липня 2018 року це становить від 358,75 грн до 502,25 грн).
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону, якими встановити,
що ветеранам війни, до яких відносяться у тому числі учасники АТО,
нагородженим орденом за участь в антитерористичній операції, пенсія за
особливі заслуги перед Україною встановлюється у розмірі від 25 до 35 відсотків
прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Такі
зміни дадуть можливість збільшити розмір пенсії за особливі заслуги перед
Україною для учасників антитерористичної операції, які нагороджені орденом
України за участь в антитерористичній операції, на суму від 71,75 грн до 143,50
грн.
Пенсійний фонд України не заперечує щодо прийняття законопроекту за
наявності коштів на його реалізацію.
Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект за
умови позитивного висновку Міністерства фінансів України.
За інформацією Міністерства соціальної політики України, додаткові
видатки за рахунок коштів Державного бюджету України для реалізації
законопроекту становитимуть 18,1 млн грн на рік.
Міністерство фінансів України вважає, що реалізація законопроекту
потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету, та зазначає, що
внесення змін до законодавства, які вимагають збільшення видатків бюджету,
має здійснюватися на основі обов’язкового врахування фінансових можливостей
держави, а також, що законопроект потребує фінансово-економічного
обґрунтування.
Міністерство оборони України не підтримує законопроект, оскільки
вважає, що прийняття запропонованих змін призведе до дублювання
нормативних положень, визначених раніше прийнятими актами.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
надає узагальнюючий висновок, що за результатами розгляду у першому читанні
законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловленого
зауваження.
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення, який визначено головним з його опрацювання,
прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду
в першому читанні законопроект прийняти за основу.
Підтримуючи ідею законопроекту, члени Комітету у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з
інвалідністю вважають, що при розгляді законодавчої ініціативи необхідно
знайти такі шляхи вирішення проблемних питань у сфері соціального захисту
вразливих категорій населення, які по-перше: дозволять досягти збалансованості
між фінансовою спроможністю Держави та інтересами вразливих категорій
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громадян; по-друге: дадуть можливість виконувати вже прийняті рішення, а нові
пропозиції будуть реально забезпечені фінансовими ресурсами.
З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення зміни до статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною» щодо призначення пенсій учасникам АТО, нагородженим орденом
України (реєстр. № 8033 від 09.02.2018 року), поданий народними депутатами
України Білозір О. В., Кужель О. В. та іншими народними депутатами України,
повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
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
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