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1 Проект  Проект

2 ЗАКОН УКРАЇНИ  ЗАКОН УКРАЇНИ

3 Про внесення змін до деяких законів 
України щодо удосконалення пенсійного 

законодавства

Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення пенсійного 

законодавства
4 Верховна Рада України п о с т а н о в л я 

є:
5 I. Внести зміни до таких законів України: I. Внести зміни до таких законів України:

-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено6 1. Частину другу статті 67 Закону України 
“Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи” (Відомості Верховної Ради 
України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними 
змінами) викласти в такій редакції:

Абзац перший пункту 1 розділу I викласти 
у такій редакції: 

«У Законі України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., 
№ 13, ст. 178 із наступними змінами):».

1. Частину другу статті 67 Закону 
України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 
178 із наступними змінами) викласти в такій 
редакції:

-2- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено7

Пункт 1 розділу I доповнити абзацом 
такого змісту (підпунктом 1): 

«1) частину першу статті 21 доповнити 
пунктом 2 такого змісту:
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено8

Пункт 1 розділу I доповнити абзацом 
такого змісту: 
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«2) першочергове щорічне безплатне 
забезпечення санаторно-курортними 
путівками або путівками на відпочинок 
шляхом надання щорічної грошової допомоги 
для компенсації вартості путівок через 
безготівкове перерахування санаторно-
курортним закладам чи закладам відпочинку, 
які мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики, 
за надання послуг із санаторно-курортного 
лікування або відпочинку чи одержання за їх 
бажанням грошової компенсації у розмірі 
середньої вартості путівки в Україні;".
-4- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено9

Пункт 1 розділу I доповнити абзацом 
такого змісту: 

«право вільного вибору санаторно-
курортного закладу відповідного профілю чи 
закладу відпочинку, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, та, за бажанням, 
здійснення доплати за надання додаткових 
послуг за рахунок власних коштів у разі 
недостатності суми щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок на 
санаторно-курортне лікування чи відпочинок 
у вибраному закладі. Санаторно-курортні 
заклади незалежно від форми власності 
зобов'язані надавати санаторно-курортні та 
оздоровчі послуги шляхом безготівкових 
розрахунків.».
-5- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено10

Пункт 1 розділу I доповнити абзацом 
такого змісту: 

«Порядок надання щорічної грошової 
допомоги та здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації в розмірі середньої вартості 
путівки в Україні встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.».
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-6- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено11

Пункт 1 розділу I доповнити абзацом 
такого змісту: 

«Розмір щорічної грошової допомоги, 
щорічний розмір середньої вартості путівки в 
Україні визначаються законом про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік.».
-7- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено12

Пункт 1 розділу I доповнити абзацом 
такого змісту (підпунктом 2): 

«2) у статті 22:».
-8- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено13

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «частину першу доповнити пунктами 2, 13 
такого змісту:».
-9- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено14

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «2) першочергове щорічне забезпечення 
пільговою санаторно-курортною путівкою 
або путівкою на відпочинок шляхом надання 
щорічної грошової допомоги для компенсації 
вартості путівок через безготівкове 
перерахування санаторно-курортним 
закладам чи закладам відпочинку, які мають 
ліцензію на провадження господарської 
діяльності з медичної практики, за надання 
послуг із санаторно-курортного лікування або 
відпочинку чи одержання за їх бажанням 
грошової компенсації у розмірі 70 процентів 
середньої вартості путівки в Україні;».
-10- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено15

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«право вільного вибору санаторно-
курортного закладу відповідного профілю чи 
закладу відпочинку, які мають ліцензію на 
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провадження господарської діяльності з 
медичної практики, та, за бажанням, 
здійснення доплати за надання додаткових 
послуг за рахунок власних коштів у разі 
недостатності суми щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок на 
санаторно-курортне лікування чи відпочинок 
у вибраному закладі. Санаторно-курортні 
заклади незалежно від форми власності 
зобов'язані надавати санаторно-курортні та 
оздоровчі послуги шляхом безготівкових 
розрахунків.».
-11- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено16

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Порядок надання щорічної грошової 
допомоги та здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації в розмірі 70 процентів середньої 
вартості путівки в Україні встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.».
-12- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено17

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Розмір щорічної грошової допомоги, 
щорічний розмір середньої вартості путівки в 
Україні визначаються законом про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік;».
-13- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено18

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «13) особам, які постійно проживали до 
відселення чи самостійного переселення або 
постійно працюють на території зон 
відчуження, безумовного (обов'язкового) і 
гарантованого добровільного відселення, за 
умови, що вони станом на 1 січня 1993 року 
прожили або відпрацювали в зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не 
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менше двох років, а в зоні гарантованого 
добровільного відселення - не менше трьох 
років, - надання пільг, передбачених пунктом 
18 частини першої статті 20, а також 
позачергове щорічне безплатне забезпечення 
санаторно-курортними путівками шляхом 
надання щорічної грошової допомоги для 
компенсації вартості путівок через 
безготівкове перерахування санаторно-
курортним закладам, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, за надання послуг із 
санаторно-курортного лікування чи 
одержання за їх бажанням грошової 
компенсації у розмірі середньої вартості 
путівки в Україні;».
-14- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено19

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«право вільного вибору санаторно-
курортного закладу відповідного профілю чи 
закладу відпочинку, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, та, за бажанням, 
здійснення доплати за надання додаткових 
послуг за рахунок власних коштів у разі 
недостатності суми щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок на 
санаторно-курортне лікування чи відпочинок 
у вибраному закладі. Санаторно-курортні 
заклади незалежно від форми власності 
зобов'язані надавати санаторно-курортні та 
оздоровчі послуги шляхом безготівкових 
розрахунків.».
-15- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено20

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Порядок надання щорічної грошової 
допомоги та здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації в розмірі середньої вартості 
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путівки в Україні встановлюється Кабінетом 
Міністрів України».
-16- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено21

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Розмір щорічної грошової допомоги, 
щорічний розмір середньої вартості путівки в 
Україні визначаються законом про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік.».
-17- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено22

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«частину третю виключити.».
-18- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено23

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
3): 

«3) доповнити статтею 23 такого змісту:».
-19- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено24

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Стаття 23. Компенсації та пільги 
громадянам, віднесеним до категорії 4».
-20- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено25

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 
4 статті 14), надаються такі гарантовані 
державою компенсації та пільги:». 
-21- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено26

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«1) пільги, передбачені пунктами 1, 3, 5, 6, 
8 статті 20, пунктами 3, 5, 6, 7, 15 статті 22;».
-22- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено27

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 
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«2) першочергове щорічне забезпечення 
пільговою санаторно-курортною путівкою 
або путівкою на відпочинок шляхом надання 
щорічної грошової допомоги для компенсації 
вартості путівок через безготівкове 
перерахування санаторно-курортним 
закладам чи закладам відпочинку, які мають 
ліцензію на провадження господарської 
діяльності з медичної практики, за надання 
послуг із санаторно-курортного лікування або 
відпочинку чи одержання за їх бажанням 
грошової компенсації у розмірі 50 процентів 
середньої вартості путівки в Україні;».
-23- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено28

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«право вільного вибору санаторно-
курортного закладу відповідного профілю чи 
закладу відпочинку, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, та, за бажанням, 
здійснення доплати за надання додаткових 
послуг за рахунок власних коштів у разі 
недостатності суми щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок на 
санаторно-курортне лікування чи відпочинок 
у вибраному закладі. Санаторно-курортні 
заклади незалежно від форми власності 
зобов'язані надавати санаторно-курортні та 
оздоровчі послуги шляхом безготівкових 
розрахунків.».
-24- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено29

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Порядок надання щорічної грошової 
допомоги та здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації в розмірі 50 процентів середньої 
вартості путівки в Україні встановлюється 
Кабінетом Міністрів України.».
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-25- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено30

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Розмір щорічної грошової допомоги, 
щорічний розмір середньої вартості путівки в 
Україні визначаються законом про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік.».
-26- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено31

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«3) першочергове зубопротезування із 
зниженням його вартості на 50 процентів (за 
винятком зубопротезування із дорогоцінних 
металів та матеріалів, прирівняних за вартістю 
до них, що визначається центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони 
здоров'я);».
-27- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено32

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«4) відшкодування 50 процентів вартості 
палива, придбаного в межах установлених 
норм, особам, які проживають у будинках, що 
не мають центрального опалення;».
-28- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено33

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«5) передача громадянам, які 
відпрацювали на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю не менш як п'ять 
років, безоплатно в приватну власність житла, 
яке вони займають у цій зоні.».
-29- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено34

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Особи, які постійно проживають та 
постійно працюють або постійно проживають 
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у зоні посиленого радіоекологічного 
контролю, та особи, які постійно працюють, 
але не проживають у зоні посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що 
вони станом на 1 січня 1993 року прожили або 
відпрацювали у цій зоні не менше чотирьох 
років, отримують пільги щодо сплати 
податків, зборів, мита та інших платежів до 
бюджету відповідно до податкового та 
митного законодавства.».
-30- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено35

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Усі компенсації та пільги, передбачені 
цією статтею, надаються громадянам на час 
постійного проживання або постійної роботи 
чи постійного навчання у зоні посиленого 
радіоекологічного контролю.».
-31- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено36

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
4):

 «4) у статті 24:».
-32- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено37

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«частину першу після слів та цифр 
«пунктом 15 статті 22» доповнити словами та 
цифрами «і пунктом 2 статті 23»;».
-33- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено38

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«частину другу виключити;».
-34- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено39

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
5):

 «у статті 30:».
40 -35- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено
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Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«частину першу доповнити пунктами 1, 3, 
5, 6, 8, 12 такого змісту:».
-36- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено41

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«1) повне державне забезпечення дітей до 
вступу їх до школи (не старше 8 років) 
шляхом безплатного виховання (утримання) 
їх у державних та комунальних дошкільних 
навчальних закладах і надання щомісячної 
грошової допомоги, розмір якої визначається 
Кабінетом Міністрів України;».
-37- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено42

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«3) безплатний проїзд у межах України на 
всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та 
особі, яка супроводжує хвору дитину до місця 
лікування (реабілітації), оздоровлення та 
назад (за направленням медичних закладів), з 
правом позачергового придбання квитків;».
-38- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено43

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «5) щорічне безплатне забезпечення 
потерпілих дітей путівками на оздоровлення 
строком до двох місяців шляхом надання 
щорічної грошової допомоги для компенсації 
вартості путівки через безготівкове 
перерахування закладам оздоровлення, які 
мають ліцензію на провадження 
господарської діяльності з медичної практики, 
за надання послуг із оздоровлення.». 
-39- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено44

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Потерпілі діти віком до 10 років разом з 
одним із батьків або особою, яка їх замінює, за 



11

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 
комітетом в остаточній редакції

умови, що така особа належить до 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, забезпечуються путівками на 
оздоровлення шляхом надання щорічної 
грошової допомоги для компенсації вартості 
путівки через безготівкове перерахування 
закладам оздоровлення, які мають ліцензію на 
провадження господарської діяльності з 
медичної практики, за надання послуг із 
оздоровлення чи одержання грошової 
компенсації у розмірі середньої вартості 
путівки в Україні.».
-40- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено45

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Батьки потерпілих дітей або особа, яка їх 
замінює, мають право вільного вибору 
санаторно-курортного закладу відповідного 
профілю чи закладу відпочинку, які мають 
ліцензію на провадження господарської 
діяльності з медичної практики, та, за 
бажанням, здійснення доплати за надання 
додаткових послуг за рахунок власних коштів 
у разі недостатності суми щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості путівок на 
санаторно-курортне лікування чи відпочинок 
у вибраному закладі. Санаторно-курортні 
заклади незалежно від форми власності 
зобов'язані надавати санаторно-курортні та 
оздоровчі послуги шляхом безготівкових 
розрахунків.».
-41- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено46

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Порядок надання щорічної грошової 
допомоги та здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації в розмірі середньої вартості 
путівки в Україні встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.».
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-42- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено47

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Розмір щорічної грошової допомоги, 
щорічний розмір середньої вартості путівки в 
Україні визначаються законом про 
Державний бюджет України на відповідний 
рік.».
-43- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено48

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«При цьому в разі недостатньої тривалості 
щорічної відпустки одному з батьків, або 
особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає 
за потерпілою дитиною, надається додаткова 
відпустка без збереження заробітної плати;».
-44- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено49

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «6) щомісячна виплата в порядку та 
розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, незалежно від інших виплат на 
кожну дитину шкільного віку, яка 
евакуйована із зони відчуження або 
народилася після 26 квітня 1986 року від 
батька, який на час настання вагітності матері, 
має підстави належати до категорії 1 або 2, або 
матері, яка на час настання вагітності або під 
час вагітності має підстави належати до 
категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка 
проживала у зоні безумовного (обов'язкового) 
відселення з моменту аварії до прийняття 
постанови про відселення;».
-45- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено50

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«8) щомісячна виплата в порядку та 
розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів 
України, сім'ям на кожну дитину шкільного 
віку, яка стала інвалідом або перебуває на 
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диспансерному обліку по захворюванню 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а 
також дітям шкільного віку, батьки яких стали 
інвалідами I або II групи чи померли 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї 
статті, якщо вказана дитина не перебуває на 
повному державному забезпеченні. 
Необхідність взяття дитини на такий 
диспансерний облік визначається лікарською 
консультаційною комісією;».
-46- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено51

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«12) виплата грошової компенсації 
батькам потерпілих дітей, які не відвідують 
дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні 
заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться 
в обліковому складі шкіл), якщо діти не 
перебувають на повному державному 
забезпеченні, здійснюється в порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 
України;».
-47- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено52

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«пункт 10 частини першої доповнити 
абзацом такого змісту:».
-48- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено53

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Жінкам, які проживають на території 
радіоактивного забруднення, під час 
вагітності надаються путівки для 
оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих 
закладах.».
-49- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено54

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«частину сьому виключити;».
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-50- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено55

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
6):

 «доповнити статтею 31 такого змісту:».
-51- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено56

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Стаття 31. Допомога сім'ям, що мають 
дітей шкільного віку, які проживають на 
територіях радіоактивного забруднення».
-52- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено57

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Сім'ї, що мають дітей віком від 7 до 16 
років (учнів віком до 18 років), які 
проживають на територіях радіоактивного 
забруднення, допомога, передбачена чинним 
законодавством України, виплачується у 
подвійному розмірі.».
-53- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено58

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
7):

 «доповнити статтею 37 такого змісту:».
-54- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено59

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Стаття 37. Компенсації громадянам, які 
проживають на територіях радіоактивного 
забруднення».
-55- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено60

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Громадянам, які проживають на 
територіях радіоактивного забруднення, 
виплачується щомісячна грошова допомога у 
зв'язку з обмеженням споживання продуктів 
харчування місцевого виробництва та 
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особистого підсобного господарства в 
порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 
Міністрів України.».
-56- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено61

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Перелік населених пунктів, жителям яких 
виплачується щомісячна грошова допомога, 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України.».
-57- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено62

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Ця допомога виплачується щомісячно 
органами праці та соціального захисту 
населення за місцем реєстрації. Виплата за два 
і більше місяців забороняється.».
-58- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено63

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
8):

 «доповнити статтею 45 такого змісту:».
-59- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено64

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Стаття 45. Збереження за працівниками 
середньої заробітної плати та стажу роботи 
при звільненні у зв'язку з відселенням або 
самостійним переселенням».
-60- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено65

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «За працівниками, які звільняються з 
підприємств, установ та організацій у разі 
розірвання трудового договору у зв'язку з 
відселенням або самостійним переселенням з 
території радіоактивного забруднення 
відповідно до статті 4 цього Закону, 
зберігаються за попереднім місцем роботи на 
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період працевлаштування, але не більш як на 
три місяці, середня заробітна плата з 
урахуванням місячної вихідної допомоги та 
безперервний стаж роботи.».
-61- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено66

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Зберігається середня заробітна плата і 
стаж роботи на період працевлаштування і 
протягом четвертого місяця з дня звільнення 
за умови, що працівник своєчасно (у місячний 
строк після звільнення) звернувся до служби 
зайнятості, але не був нею 
працевлаштований.».
-62- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено67

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«У випадках, коли чотиримісячний строк 
минув, і відповідну роботу працівнику не було 
запропоновано, і немає можливості навчання 
нових професій (спеціальностей) або коли 
працівник звернувся до служби зайнятості 
пізніше місячного строку з поважних причин, 
йому надається статус безробітного з 
виплатою допомоги по безробіттю відповідно 
до Закону України «Про зайнятість 
населення».». 
-63- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено68

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
9):

 «статтю 50 викласти у такій редакції:».
-64- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено69

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, 
заподіяну здоров’ю , особам, віднесеним до 
категорії 1».

70 -65- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено
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Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Особам, віднесеним до категорії 1, 
призначається щомісячна додаткова пенсія за 
шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:».
-66- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено71

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «особам з інвалідністю І групи – 100 
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність;».
-67- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено72

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«особам з інвалідністю ІІ групи – 75 
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність;».
-68- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено73

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «особам з інвалідністю ІІІ групи, дітям з 
інвалідністю, а також хворим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на променеву 
хворобу – 50 відсотків прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність.».
-69- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено74

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту (підпунктом 
10):

 «статтю 51 викласти у такій редакції:».
-70- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено75

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Стаття 51. Додаткова пенсія за шкоду, 
заподіяну здоров'ю, особам, віднесеним до 
категорій 2, 3, 4».

76 -71- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено
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Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Особам, віднесеним до категорії 2, 
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, 
заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 
30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність.».
-72- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено77

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту:

 «Особам, віднесеним до категорії 3, 
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, 
заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 
25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність.».
-73- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено78

Пункт 1 розділу I після абзацу першого 
доповнити абзацом такого змісту: 

«Особам, віднесеним до категорії 4, 
щомісячна додаткова пенсія за шкоду, 
заподіяну здоров'ю, призначається в розмірі 
15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність.».
-74- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Враховано редакційно

Абзац другий пункту 1 розділу I замінити 
двома абзацами такого змісту: 

«частину другу статті 67 викласти у такій 
редакції: 

«Розмір пенсій, призначених відповідно до 
цього Закону, підвищується в порядку, 
визначеному частиною другою статті 42 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування».».
-75- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

79 “Пенсії, передбачені цим Законом, 
підвищуються відповідно до частини другої 
статті 42 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.ˮ.

Включити до розділу І проекту (з 
відповідною зміною нумерації пунктів) пункт 
такого змісту: "Статтю 16 Закону України 

“Пенсії, передбачені цим Законом, 
підвищуються відповідно до частини другої 
статті 42 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхуванняˮ.
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"Про державну підтримку засобів масової 
інформації та соціальний захист журналістів" 
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 
№ 50, ст. 302) доповнити частиною третьою 
такого змісту: 

"Для журналістів державного або 
комунального засобу масової інформації, 
яким призначено пенсію до набрання чинності 
Законом України від 03 жовтня 2017 року 
№2148-VIIІ "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення 
пенсій", застосовуються норми, методика та 
порядок перерахунку пенсії державному 
службовцю. Ця норма також поширюється на 
журналіста реформованого друкованого 
засобу масової інформації, який працював у 
такому засобі масової інформації до 
завершення процесу його реформування."
-76- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

Включити до розділу І проекту (з 
відповідною зміною нумерації пунктів) пункт 
такого змісту: "Статтю 21 Закону України 
"Про службу в органах місцевого 
самоврядування" (Відомості Верховної Ради 
України, 2001 р., № 33, ст. 175) доповнити 
частиною дев’ятою такого змісту: 

"За особами, яким призначено пенсію до 
дати набрання чинності Закону України від 03 
жовтня 2017 року №2148-VIIІ "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій", зберігається право 
на перерахунок пенсії у порядку, 
передбаченому для державних службовців із 
сум заробітної плати, на які нараховується 
єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за останньою 
посадою на час виходу особи на пенсію."

80 2. У Законі України “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової 

2. У Законі України “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової 
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служби, та деяких інших осіб” (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 
із наступними змінами):

служби, та деяких інших осіб” (Відомості 
Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 
399 із наступними змінами):

-77- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Відхилено81

Назву статті 4 Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб» в 
редакції законопроекту викласти у такій 
редакції: «Стаття 4. Особи, які мають право на 
пенсії нарівні з офіцерським складом, та 
військовослужбовцями військової служби за 
контрактом і членами їх сімей»
-78- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Враховано82 1) частину третю статті 4 викласти в такій 

редакції: Частину третю статті 4 вилучити

-79- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273) Враховано

Вилучити

-80- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено

83 “Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих 
у добровільному порядку на військову службу 
на посади рядового, сержантського і 
старшинського складу, та членів їх сімей 
здійснюється на підставах, установлених цим 
Законом для військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського та старшинського 
складу і членів їх сімей.”;

Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у 
добровільному порядку на військову службу 
на посади рядового, сержанського, 
старшинського і офіцерського складу та 
членів їх сімей здійснюється на підставах, 
встановлених цим Законом для 
військосослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського та старшинського та 
офіцерського складу і членів їх сімей.
-81- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено84

1-1) у статті 13 
частину першу доповнити новим пунктом 

такого змісту: 
 "г) особам, зазначеним у пунктах "а" і "б" 

цієї статті, які брали участь у ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи під час 
проходження служби і віднесені до категорії 
1, розмір пенсії за вислугу років збільшується 
на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2, 
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3 - на 5 процентів відповідних сум грошового 
забезпечення."

частину другу викласти в такій редакції: 
"Максимальний розмір пенсії, обчислений 

відповідно до цієї статті, не повинен 
перевищувати 90 процентів відповідних сум 
грошового забезпечення (стаття 43), а особам, 
які під час проходження служби брали участь 
у ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС і віднесені в 
установленому законом порядку до категорії 
1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 
процентів."

85 2) статтю 22 викласти в такій редакції: 1) статтю 22 викласти в такій редакції:

86 “Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по 
інвалідності

“Стаття 22. Мінімальні розміри пенсій по 
інвалідності

87 Мінімальні розміри пенсій по інвалідності 
встановлюються:

Мінімальні розміри пенсій по 
інвалідності встановлюються:

-82- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162) Враховано

особам з інвалідністю внаслідок війни з 
числа рекрутів, солдатів і матросів строкової 
служби I групи – у розмірі 240 відсотків, II 
групи – 220 відсотків, III групи – 210 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність;
-83- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. 
Остапенко А. Д. (р.к. №425), Н.д. 
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д. Гривко С. 
Д. (р.к. №110)

Враховано

88 особам з інвалідністю внаслідок війни з 
числа рекрутів, солдатів і матросів строкової 
служби I групи — у розмірі 120 відсотків, II 
групи — 110 відсотків, III групи — 105 
відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність;

особам з інвалідністю внаслідок війни з 
числа рекрутів, солдатів і матросів строкової 
служби I групи – у розмірі 5 025 гривень, II 
групи – 4 610 гривень, III групи – 4 396 
гривень;

особам з інвалідністю внаслідок війни з 
числа рекрутів, солдатів і матросів строкової 
служби I групи – у розмірі 5025 гривень, II 
групи – 4610 гривень, III групи – 4396 
гривень;

-84- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д. 
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано89 іншим особам з інвалідністю з числа 
рекрутів, солдатів і матросів строкової служби 
I групи — у розмірі 110 відсотків, II групи — 
105 відсотків, III групи — 100 відсотків 
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність;

іншим особам з інвалідністю з числа 
рекрутів, солдатів і матросів строкової служби 
I групи – у розмірі 220 відсотків, II групи – 210 
відсотків, III групи – 200 відсотків 

іншим особам з інвалідністю з числа 
рекрутів, солдатів і матросів строкової 
служби I групи – у розмірі 4 605 гривень, II 
групи – 4 396 гривень, III групи – 4 186 
гривень;
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прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність;
-85- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. 
Остапенко А. Д. (р.к. №425), Н.д. 
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д. Гривко С. 
Д. (р.к. №110)

Враховано

іншим особам з інвалідністю з числа 
рекрутів, солдатів і матросів строкової служби 
I групи – у розмірі 4 605 гривень, II групи – 4 
396 гривень, III групи – 4 186 гривень;
-86- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д. 
Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

особам з інвалідністю з числа старших 
солдатів, старших матросів, сержантського і 
старшинського складу строкової служби –у 
розмірі 110 відсотків, з числа 
військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського і старшинського 
складу, осіб молодшого начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ, 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України і державної пожежної охорони, осіб 
молодшого складу Національної поліції, 
Служби судової охорони, Національного 
антикорупційного бюро України – 120 
відсотків, а з числа осіб офіцерського складу 
та осіб начальницького складу (крім 
молодшого) органів внутрішніх справ, 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України і державної пожежної охорони, осіб 
середнього і вищого складу Національної 
поліції, Служби судової охорони – 130 
відсотків відповідних мінімальних розмірів 
пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з 
числа рекрутів, солдатів і матросів строкової 
служби.

90 особам з інвалідністю з числа старших 
солдатів, старших матросів, сержантського і 
старшинського складу строкової служби — у 
розмірі 110 відсотків, з числа 
військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського і старшинського 
складу, осіб молодшого начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ, 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України і державної пожежної охорони, осіб 
молодшого складу Національної поліції, 
Служби судової охорони — 120 відсотків, а з 
числа осіб офіцерського складу та осіб 
начальницького складу (крім молодшого) 
органів внутрішніх справ, Державної 
кримінально-виконавчої служби України і 
державної пожежної охорони, осіб середнього 
і вищого складу Національної поліції, Служби 
судової охорони — 130 відсотків відповідних 
мінімальних розмірів пенсій, передбачених 
для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, 
солдатів і матросів строкової служби.”;

-87- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. 
Остапенко А. Д. (р.к. №425), Н.д. 
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д. Гривко С. 
Д. (р.к. №110)

Враховано

особам з інвалідністю з числа старших 
солдатів, старших матросів, сержантського і 
старшинського складу строкової служби — 
у розмірі 110 відсотків, з числа 
військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського і старшинського 
складу, осіб молодшого начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ, 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України і державної пожежної охорони, осіб 
молодшого складу Національної поліції, 
Служби судової охорони, Національного 
антикорупційного бюро України — 120 
відсотків, з числа осіб офіцерського складу 
та осіб начальницького складу (крім 
молодшого) органів внутрішніх справ, 
Державної кримінально-виконавчої служби 
України і державної пожежної охорони, осіб 
середнього і вищого складу Національної 
поліції, Служби судової охорони — 130 
відсотків відповідних мінімальних розмірів 
пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю 
з числа рекрутів, солдатів і матросів 
строкової служби.

Розміри пенсій, передбачені абзацами 
другим і третім цієї статті, починаючи з 2023 
року, щороку з 1 березня індексуються у 
порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, із застосуванням 
коефіцієнта збільшення, що визначається 
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Статтю 22 доповнити абзацом такого 
змісту: «Розміри пенсії, передбачені абзацами 
другим та третім цієї статті, починаючи з 2023 
року щороку з 1 березня індексуються у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, з урахуванням коефіцієнта 
збільшення, що визначається відповідно до 
абзаців другого і третього частини другої 
статті 42 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».

відповідно до частини другої статті 42 
Закону України "Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування";

-88- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено91

2-1) у статті 43
у частині третій слова "Кабінетом 

Міністрів України" замінити словами "цим 
Законом";

частину сьому виключити.
-89- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено92

2-2) у статті 63
частину третю викласти у такій редакції: 
 «Перерахунок пенсій особам 

начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ України (міліції), які мають 
право на пенсійне забезпечення або 
одержують пенсію на умовах цього Закону, 
здійснюється з урахуванням видів грошового 
забезпечення, щомісячних додаткових видів 
грошового забезпечення (надбавок, доплат, 
підвищень) та премій у розмірах, 
встановлених законодавством для 
поліцейських. При перерахунку пенсії 
зберігаються також ті додаткові види 
грошового забезпечення та премії, які були 
встановлені особі до настання права на її 
перерахунок.» 

 частину четверту викласти у такій 
редакції: 

"Усі раніше призначені за цим Законом 
пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з 
підвищенням розміру хоча б одного з видів 
грошового забезпечення, щомісячних 
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додаткових видів грошового забезпечення 
(надбавок, доплат, підвищень) та премій, 
встановлених законодавством для 
відповідних категорій військовослужбовців, 
осіб, які мають право на пенсію за цим 
Законом, або у зв'язку із введенням, для них, 
нових щомісячних додаткових видів 
грошового забезпечення (надбавок, доплат, 
підвищень) та премій у розмірах, 
встановлених законодавством. Перерахунок 
пенсій здійснюється на момент виникнення 
права на перерахунок пенсій і провадиться у 
строки, передбачені частиною другою статті 
51 та в порядку, встановленому статтями 63-1 
і 63-2 цього Закону. У разі, якщо внаслідок 
перерахунку пенсій, передбаченого цією 
частиною, розміри пенсій звільненим із 
служби військовослужбовцям, особам, які 
мають право на пенсію за цим Законом, є 
нижчими, зберігаються розміри раніше 
призначених пенсій."

2-3) доповнити Закон новими статтями 63-
1 та 63-2 такого змісту: 

"Стаття 63-1. Порядок перерахунку пенсій. 
Перерахунок раніше призначених 

відповідно до цього Закону пенсій 
проводиться у разі прийняття рішення 
Кабінетом Міністрів України про підвищення 
розміру грошового забезпечення для 
відповідних категорій військовослужбовців, 
осіб, які мають право на пенсію за цим 
Законом (далі - особи), або у зв’язку із 
введенням для них нових щомісячних 
додаткових видів грошового забезпечення 
(надбавок, доплат, підвищень) та премій на 
умовах, у порядку та розмірах, установлених 
законодавством.

 Пенсійний фонд України після прийняття 
Кабінетом Міністрів України рішення щодо 
перерахунку пенсій та отримання 
відповідного повідомлення від Міноборони, 
МВС, Національної поліції, Мін’юсту, 
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Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої 
розвідки, ДБР, БЕБ, Управління державної 
охорони, Адміністрації Держспецзв'язку, 
Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, 
Служби судової охорони у п’ятиденний строк 
повідомляє своїм головним управлінням в 
Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі (далі - головні 
управління Пенсійного фонду України) про 
підстави для проведення перерахунку пенсій 
та про необхідність підготовки списків осіб, 
пенсії яких підлягають перерахунку (далі - 
списки). 

Головні управління Пенсійного фонду 
України у десятиденний строк з моменту 
надходження зазначеного повідомлення 
складають списки за формою затвердженою 
Пенсійним фондом України та подають їх 
органам, які уповноважені рішеннями 
керівників державних органів (далі - 
уповноважені органи) видавати довідки про 
розмір грошового забезпечення для 
перерахунку пенсії. 

На підставі списків уповноважені органи 
готують довідки про розмір грошового 
забезпечення, що враховується для 
перерахунку пенсій, для кожної особи, 
зазначеної в списку, за формою, 
затвердженою Пенсійним фондом України та 
у місячний строк подають їх головним 
управлінням Пенсійного фонду України. 

Довідки видаються державним органом, з 
якого особи були звільнені із служби.

 Особам, що відряджалися для виконання 
службових обов'язків до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
інших установ, організацій і підприємств та 
були звільнені із служби у зв'язку з виходом 
на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони 
перебували, перерахунок пенсій провадиться 
на підставі довідок про розмір грошового 
забезпечення, виданих державними органами, 
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згідно з наказами яких особи відряджалися 
для виконання службових обов'язків. 

У разі ліквідації зазначених державних 
органів довідки видаються 
правонаступниками таких органів, 
ліквідаційними комісіями, а в разі їх 
відсутності - державними органами, 
визначеними відповідними актами Кабінету 
Міністрів України.

 Зазначені довідки надсилаються до 
державних органів, у яких особи проходили 
службу до відрядження, а їх уповноважені 
органи подають довідки у п’ятиденний строк 
головним управлінням Пенсійного фонду 
України. 

Перерахунок пенсії здійснюється на 
момент виникнення такого права і 
проводиться у строки, передбачені частинами 
другою і третьою статті 51 цього Закону. 
Якщо внаслідок перерахунку розмір 
зменшується, пенсія виплачується в раніше 
встановленому розмірі. 

Стаття 63-2. Грошове забезпечення для 
перерахунку пенсій: 

Для перерахунку особам з числа 
військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського, старшинського та 
офіцерського складу, особам, які мають право 
на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей 
грошове забезпечення, враховується у розмірі, 
встановленому за відповідною або 
прирівняною посадою, з урахуванням 
посадового окладу, окладу за військовим 
(спеціальним) званням, процентної надбавки 
за вислугу років, щомісячних додаткових 
видів грошового забезпечення (надбавки, 
доплати, підвищення) та премії в розмірах, 
визначених законодавством, з якого було 
сплачено єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові 
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внески на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування, у порядку, 
встановленому цим Законом, а також 
індексації. 

Щомісячні надбавки за особливі умови 
служби (крім надбавки за службу у віддаленій 
місцевості) особам, звільненим з військової 
служби, які проходили службу та 
обслуговували ядерну зброю на об’єктах "С", 
у складальних бригадах ремонтно-технічних 
баз, у складі екіпажів атомних підводних 
човнів, на території військових полігонів, де 
проводилися випробування ядерної зброї або 
навчання із застосуванням такої зброї, та у 
військових частинах, що обслуговували 
космодром "Байконур", якщо такі надбавки 
виплачувалися їм на день звільнення із 
служби у відсотках посадового окладу, що 
встановлювалися для обчислення розміру 
пенсії, але не більше розміру надбавок за 
особливі умови служби відповідно до 
законодавства. 

У разі, якщо щомісячні додаткові види 
грошового забезпечення (надбавки, доплати, 
підвищення) та премії, які особі встановлені 
при призначенні чи перерахунку пенсії, були 
скасовані, або їх розміри стали нижчими від 
тих, що виплачувалися до настання права на 
перерахунок, то такі додаткові види та премії 
зберігаються, а пенсія перераховується з їх 
урахуванням. 

Особам, що відряджалися для виконання 
службових обов'язків до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
інших установ, організацій і підприємств та 
були звільнені із служби у зв'язку з виходом 
на пенсію безпосередньо із займаних посад у 
зазначених органах, установах, до яких вони 
були відряджені, грошове забезпечення 
враховується у розмірі, встановленому за 
аналогічними або відповідними посадами в 
органі, з якого вони були відряджені. 
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За бажанням особи грошове забезпечення 
враховується за посадою, яку особа займала 
до відрядження для виконання службових 
обов'язків до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, інших установ, 
організацій і підприємств. Відповідною 
вважається посада, яка за класифікаційними 
характеристиками, зокрема назвою, розміром 
посадового окладу, функціональністю та 
організаційним рівнем підрозділу у структурі 
органу (організації, установи, військової 
частини тощо) прирівнюється до посади, з 
якої особа була звільнена. 

Особам із числа військовослужбовців 
Збройних Сил, інших військових формувань, 
органів державної безпеки і внутрішніх справ, 
осіб рядового і начальницького складу 
державних органів колишнього Союзу РСР, 
громадянам інших держав із числа 
військовослужбовців Збройних Сил та інших 
військових формувань, осіб рядового і 
начальницького складу державних органів, 
утворених відповідно до законодавства таких 
держав, які постійно проживають в Україні, і 
відповідно до міжнародних договорів (угод), 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, та членам їх сімей 
довідки видаються державними органами за 
відповідними посадами на момент 
виникнення права на перерахунок пенсії. 
Пенсійний фонд України та його головні 
управління мають право перевіряти 
правильність складення довідок.»

93 3) статтю 64 викласти в такій редакції: 2) статтю 64 викласти в такій редакції:

-90- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу 
I викласти у такій редакції: 

«Стаття 64. Індексація та перерахунок 
пенсій».

94 “Стаття 64. Індексація пенсій

-91- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 

Відхилено

“Стаття 64. Індексація пенсій
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В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

"Стаття 64. Індексація пенсій 
Крім перерахунку пенсій відповідно до 

частини четвертої статті 63 цього Закону, 
призначені військовослужбовцям, особам, які 
мають право на пенсію за цим Законом та 
членам їх сімей пенсії підвищуються 
відповідно до частини другої статті 42 Закону 
України "Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування".
-92- Н.д. Маслов Д. В. (р.к. №435) Відхилено

У абзаці третьому підпункту 3 пункту 2 
Розділу І проекту Закону слова "для 
забезпечення їх індексації проводиться 
перерахунок пенсій" замінити словами "то 
проводиться їх індексація"
-93- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу 
I викласти у такій редакції: 

«Крім перерахунку раніше призначених 
пенсій, передбаченого частиною четвертою 
статті 63 цього Закону, призначені 
військовослужбовцям, особам, які мають 
право на пенсію за цим Законом та членам їх 
сімей пенсії підвищуються відповідно до 
частини другої статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».».
-94- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено

Пенсії, призначені військовослужбовцям, 
особам, які мають право на пенсію за цим 
Законом та членам їх сімей підвищуються 
відповідно до частини другої статті 42 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування». 
-95- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53) Враховано

95 У разі коли пенсії, призначені 
військовослужбовцям, особам, які мають 
право на пенсію за цим Законом, та членам їх 
сімей, у попередньому календарному році не 
перераховувалися відповідно до частини 
четвертої статті 63 цього Закону, для 
забезпечення їх індексації проводиться 
перерахунок пенсій у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, із 
застосуванням коефіцієнта збільшення, що 
визначається відповідно до частини другої 
статті 42 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.

абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу І 
законопроекту викласти в такій редакції:

У разі якщо пенсії, призначені 
військовослужбовцям, особам, які мають 
право на пенсію згідно з цим Законом, та 
членам їх сімей у попередньому 
календарному році та до дати індексації 
пенсії включно у році, в якому проводиться 
індексація пенсій, не перераховувалися 
відповідно до частини четвертої статті 63 
цього Закону, для забезпечення їх індексації 
проводиться перерахунок пенсій у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, 
із застосуванням коефіцієнта збільшення, 
що визначається відповідно до частини 
другої статті 42 Закону України „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”. Сума індексації враховується 
під час подальшого перерахунку пенсії 
відповідно до статті 63 цього Закону";
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"У разі, коли пенсії, призначені 
військовослужбовцям, особам, які мають 
право на пенсію за цим Законом та членам їх 
сімей, у попередньому календарному році та 
до дати індексації пенсії включно у році, в 
якому проводиться індексація пенсій, не 
перераховувалися відповідно до частини 
четвертої статті 63 цього Закону, для 
забезпечення їх індексації проводиться 
перерахунок пенсій у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, із 
застосуванням коефіцієнта збільшення, що 
визначається відповідно до частини другої 
статті 42 Закону України „Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”. Сума індексації враховується 
під час подальших перерахунків пенсії 
відповідно до статті 63 цього Закону."
-96- Н.д. Буймістер Л. А. (р.к. №424) Відхилено

У разі, коли пенсії, призначені 
військовослужбовцям, особам, які мають 
право на пенсію за цим Законом та членам їх 
сімей, у попередньому календарному році не 
перераховувалися відповідно до частини 
четвертої статті 63 цього Закону, для 
забезпечення їх індексації проводиться 
перерахунок пенсій у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, із 
застосуванням коефіцієнта збільшення, що 
визначається відповідно до частини другої 
статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». 

Сума індексації враховується під час 
подальших перерахунків пенсії відповідно до 
статті 63 цього Закону. 

Встановити, що до пенсій, призначених 
військовослужбовцям та особам, які мають 
право на пенсію за цим Законом і які 
відповідно вже досягли пенсійного віку та 
яким встановлено нижчий рівень пенсії в 
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порівнянні з тими військовослужбовцям та 
особам, які мають право на пенсію за цим 
Законом та які досягли пенсійного віку після 
введення в дію Закону України «Про 
Національну поліцію» щороку має 
застосовуватись коефіцієнт збільшення до 
того часу поки не буде досягнуто 
встановлення однакового рівня розміру пенсії 
між військовослужбовцям та особам, які 
мають право на пенсію за цим Законом і які 
відповідно вже досягли пенсійного віку до 
введення в дію Закону України «Про 
Національну поліцію» та 
військовослужбовцям та особам, які мають 
право на пенсію за цим Законом та які досягли 
пенсійного віку після введення в дію Закону 
України «Про Національну поліцію».
-97- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено96 Сума індексації враховується під час 

подальших перерахунків пенсії відповідно до 
статті 63 цього Закону.”; Абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 

розділу I виключити.
-98- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено97 4) у тексті Закону слова “особа 

офіцерського складу, прапорщик і мічман, 
військовослужбовець надстрокової служби та 
військової служби за контрактом” у всіх 
відмінках і формах числа замінити словами 
“особа з числа військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського, старшинського та 
офіцерського складу” у відповідному відмінку 
і числі. 

4) у тексті та назві статті 4 Закону слова 
“особа офіцерського складу, прапорщик і 
мічман, військовослужбовець надстрокової 
служби та військової служби за контрактом” у 
всіх відмінках і формах числа замінити 
словами “особа з числа військовослужбовців 
(крім військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського, старшинського та 
офіцерського складу” у відповідному відмінку 
і числі.

3) у тексті Закону слова “особа 
офіцерського складу, прапорщик і мічман, 
військовослужбовець надстрокової служби 
та військової служби за контрактом” і "особа 
офіцерського складу, прапорщик і мічман, 
військовослужбовець надстрокової служби і 
військової служби за контрактом" у всіх 
відмінках і числах замінити словами “особа 
з числа військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової служби) 
рядового, сержантського, старшинського та 
офіцерського складу” у відповідному 
відмінку і числі.

98 3. Закон України “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні” (Відомості 
Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18) 
доповнити статтею 21 такого змісту:

3. У Законі України “Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні” 
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., 
№ 4, ст. 18) включити статтю 21 такого 
змісту:

99 “Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію 
за віком 

“Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію 
за віком
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-99- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

У абзаці третьому пункту 3 розділу I слова 
«за умови реєстрації осіб у державній службі 
зайнятості та відсутності підходящої для них 
роботи» виключити.
-100- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252) Відхилено

Пункт 3 законопроекту, яким вносяться 
зміни до статті 21 Закону України «Про 
основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в 
Україні» після слів «Кабінетом Міністрів 
України,» доповнити словами «, а також 
жінкам, за рік до дати виходу на пенсію»;
-101- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено

у першому абзаці статті 21 слова "у 
мінімальному розмірі, передбаченому 
абзацом першим частини першої статті 28 
Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” замінити 
словами ", розмір пенсії обчислюється 
відповідно до ст. 27 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.
-102- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

100 Особам, трудовий договір з якими 
розірвано не більше ніж за півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, в 
тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, за умови реєстрації осіб у 
державній службі зайнятості та відсутності 
підходящої для них роботи, а також у зв’язку 
з виявленням невідповідності працівника 
займаній посаді за станом здоров’я у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, 
гарантується право на достроковий вихід на 
пенсію за віком відповідно до Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” за умови, що вони мають 
страховий стаж, необхідний для призначення 
пенсії за віком у мінімальному розмірі, 
передбаченому абзацом першим частини 
першої статті 28 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.

"Особам, трудовий договір з якими 
розірвано за півтора року до досягнення 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 
Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування", або віку, що 
дає право на призначення пенсії відповідно до 
законів України "Про державну службу", "Про 
прокуратуру" (за наявності відповідних умов), 
з ініціативи власника або уповноваженого 
ним органу у зв'язку із змінами в організації 
виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, 
реорганізацією, перепрофілюванням 
підприємств, установ та організацій, 

Особам, трудовий договір з якими 
розірвано не більше ніж за півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, 
у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, за умови реєстрації осіб у 
державній службі зайнятості та відсутності 
підходящої для них роботи, а також у 
зв’язку з виявленням невідповідності 
працівника займаній посаді за станом 
здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, гарантується право на 
достроковий вихід на пенсію за віком 
відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, якщо вони мають страховий 
стаж, необхідний для призначення пенсії за 
віком у мінімальному розмірі, 
передбаченому абзацом першим частини 
першої статті 28 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.
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скороченням чисельності або штату 
працівників, а також виявленою 
невідповідністю працівника займаній посаді 
за станом здоров'я, гарантується право на 
достроковий вихід на пенсію за півтора року 
до встановленого законодавством строку, 
якщо вони мають страховий стаж, необхідний 
для призначення пенсії за віком у 
мінімальному розмірі, передбачений абзацом 
першим частини першої статті 28 Закону 
України "Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування". 

Виплата пенсій особам, звільненим у 
зв'язку з виявленою невідповідністю 
працівника займаній посаді за станом 
здоров'я, зазначеним у частині першій цієї 
статті, здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України до досягнення 
ними пенсійного віку.".
-103- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266), Н.д. Солод Ю. 
В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С. (р.к. 
№260)

Відхилено

Абзаци шостий-восьмий підпункту 8 
пункту 5 розділу І проекту замінити двома 
абзацами такого змісту: "доповнити частину 
пунктом 6 такого змісту: "6) особи, трудовий 
договір з якими розірвано з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу у 
зв’язку із змінами в організації виробництва 
та праці, в тому числі з ліквідацією, 
реорганізацією, банкрутством, 
перепрофілюванням підприємства, установи, 
організації, скороченням чисельності або 
штату працівників, а також особи, трудовий 
договір з якими розірвано з ініціативи 
власника або уповноваженого ним органу у 
зв’язку з виявленням невідповідності 
працівника займаній посаді за станом 
здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, яким на день звільнення 
залишилося не більше ніж півтора року до 
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досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 цього Закону, гарантується право 
на достроковий вихід на пенсію за віком 
відповідно до цього Закону, якщо вони мають 
страховий стаж, необхідний для призначення 
пенсії за віком у мінімальному розмірі, 
передбаченому абзацом першим частини 
першої статті 28 цього Закону";
-104- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено101 Фінансування пенсій, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку 
особам, звільненим у зв’язку з виявленням 
невідповідності працівника займаній посаді за 
станом здоров’я, зазначеним у частині першій 
цієї статті, до досягнення ними пенсійного 
віку, встановленого статтею 26 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України.”.

"2. Фінансування пенсії, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку 
особам, визначеним цією статтею, до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 цього Закону, здійснюється за 
рахунок коштів Державного бюджету 
України.".

Фінансування пенсій, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку 
особам, звільненим у зв’язку з виявленням 
невідповідності працівника займаній посаді 
за станом здоров’я, зазначеним у частині 
першій цієї статті, до досягнення ними 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 
Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, 
здійснюються за рахунок коштів 
державного бюджету”.

102 4. У Законі України “Про індексацію 
грошових доходів населення” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 
із наступними змінами):

4. У Законі України “Про індексацію 
грошових доходів населення” (Відомості 
Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 
111 із наступними змінами):

103 1) частину п’яту статті 2 викласти в такій 
редакції:

1) частину п’яту статті 2 викласти в такій 
редакції:

-105- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), 
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено104 “Індексація пенсій проводиться у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України з 
урахуванням коефіцієнта збільшення, що 
визначається відповідно до абзаців другого і 
третього частини другої статті 42 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”.”;

Індексація пенсій проводиться відповідно 
до норм цього Закону України при 
перевищенні індексу інфляції один відсоток за 
місяць.

“Індексація пенсій проводиться у 
порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, із застосуванням 
коефіцієнта збільшення, що визначається 
відповідно до абзаців другого і третього 
частини другої статті 42 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”;

105 2) у статті 5: 2) у статті 5:

106 частину четверту після слів “про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування” доповнити словами “(крім 
пенсій)”;

частину четверту після слів “про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування” доповнити словами “(крім 
пенсій)”;

107 доповнити статтю після частини четвертої 
новою частиною такого змісту:

 після частини четвертої доповнити 
новою частиною такого змісту:
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108 “Індексація пенсій проводиться за рахунок 
джерел, з яких здійснюється їх 
фінансування.”.

“Індексація пенсій проводиться за 
рахунок джерел, з яких здійснюється їх 
фінансування”.

109 У зв’язку з цим частини пʼяту — сьому 
вважати відповідно частинами шостою — 
восьмою;

У зв’язку з цим частини пʼяту — сьому 
вважати відповідно частинами шостою — 
восьмою;

110 3) статтю 6 доповнити частиною такого 
змісту:

3) статтю 6 доповнити частиною третьою 
такого змісту:

111 “Виключно цим Законом регулюються 
питання виключення з переліку об’єктів 
індексації грошових доходів населення, який 
визначений статтею 2 цього Закону.”. 

“Виключно цим Законом регулюються 
питання виключення з переліку об’єктів 
індексації грошових доходів населення, 
визначених статтею 2 цього Закону”.

112 5. У Законі України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., № 49—51, ст. 376 із 
наступними змінами):

5. У Законі України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., №№ 49—51, ст. 376 із 
наступними змінами):

113 1) у статті 1: 1) у статті 1:

-106- Н.д. Третьякова Г. М. (р.к. №53) Враховано114 в абзаці сімнадцятому слова і цифри 
“статтею 26 цього Закону пенсійного вікуˮ 
замінити словами “цим Законом віку, що дає 
право на призначення пенсії за віком, в тому 
числі на пільгових умовахˮ;

абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу 
I законопроекту викласти в такі редакції:

"абзац сімнадцятий викласти в такій 
редакції:

непрацездатні громадяни – особи, які 
досягли віку 65 років, або віку, передбаченого 
цим Законом, що дає право на призначення 
пенсії за віком, в тому числі на пільгових 
умовах та дострокової пенсії, або особи з 
інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, 
а також особи, які мають право на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника відповідно до 
закону;"

в абзаці сімнадцятому слова і цифри 
“статтею 26 цього Закону пенсійного вікуˮ 
замінити словами “цим Законом віку, що дає 
право на призначення пенсії за віком, у тому 
числі на пільгових умовах, та дострокової 
пенсіїˮ;

115 доповнити статтю після абзацу сорокового 
новим абзацом такого змісту: 

після абзацу сорокового доповнити 
новим абзацом такого змісту:

116 “тяжко хвора дитина, якій не встановлено 
інвалідність — дитина, хвора на тяжке 
перинатальне ураження нервової системи, 
тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне 
орфанне захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний 

“тяжко хвора дитина, якій не 
встановлено інвалідність, — дитина, хвора 
на тяжке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, 
рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне 
захворювання, дитячий церебральний 
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розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка 
отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, якій не встановлено інвалідність.”.

параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або 
хронічне захворювання нирок IV ступеня, 
дитина, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, якій не встановлено 
інвалідність”.

117 У зв’язку з цим абзаци сорок перший — 
сорок п’ятий вважати відповідно абзацами 
сорок другим — сорок шостим;

У зв’язку з цим абзаци сорок перший — 
сорок шостий вважати відповідно абзацами 
сорок другим — сорок сьомим;

118 2) у пункті 9 статті 11 слова і цифри 
“дитиною, хворою на тяжке перинатальне 
ураження нервової системи, тяжку вроджену 
ваду розвитку, рідкісне орфанне 
захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний 
розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, 
яка отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги” замінити словами “тяжко хворою 
дитиною”;

2) у пункті 9 статті 11 слова і цифри 
“дитиною, хворою на тяжке перинатальне 
ураження нервової системи, тяжку 
вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 
захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний 
розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, за 
дитиною, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, якій не встановлено 
інвалідність, а також” замінити словами 
“тяжко хворою дитиною, якій не 
встановлено інвалідність, а також”;

119 3) у статті 24: 3) у статті 24:

120 абзац другий частини третьої після слів 
“сплачених виходячи з мінімальної заробітної 
плати” доповнити словами “на дату 
здійснення доплати”; 

у абзаці другому частини третьої слова 
“сплачених виходячи з мінімальної 
заробітної плати, таким чином, щоб загальна 
сума сплачених коштів за відповідний 
місяць була не меншою” замінити словами 
“сплачених виходячи з мінімальної 
заробітної плати на дату здійснення 
доплати, таким чином, щоб загальна сума 
сплачених коштів за відповідний місяць 
була не меншою”;

121 частину четверту після абзацу другого 
доповнити новим абзацом такого змісту:

частину четверту після абзацу другого 
доповнити новим абзацом такого змісту:

122 “Депортованим особам, які знаходилися на 
спецпоселенні (період якого визначається з 

“Депортованим особам, які знаходилися 
на спецпоселенні (період якого визначається 
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моменту депортації до моменту зняття 
режиму спецпоселень включно), період 
роботи на спецпоселенні зараховується у 
потрійному розмірі до страхового стажу для 
призначення пенсії. Різниця між розміром 
пенсії, обчисленим з урахуванням пільгового 
обчислення стажу, передбаченого цим 
абзацом, та розміром пенсії, обчисленим 
відповідно до статті 27 цього Закону, 
фінансується за рахунок коштів Державного 
бюджету України.”;

з моменту депортації до моменту зняття 
режиму спецпоселень включно), період 
роботи на спецпоселенні зараховується до 
страхового стажу для призначення пенсії у 
потрійному розмірі. Різниця між розміром 
пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 
цього Закону з урахуванням пільгового 
обчислення стажу, передбаченого цим 
абзацом, та розміром пенсії, обчисленим 
відповідно до статті 27 цього Закону без 
урахування такого пільгового обчислення 
стажу, фінансується за рахунок коштів 
державного бюджету. 

У зв'язку з цим абзац третій вважати 
абзацом четвертим;

-107- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено123

Пункт 5 розділу I доповнити підпунктом 4 
такого змісту:

«5) у абзаці п’ятому частини першої статті 
25 цифру та знак «1%» замінити цифрами та 
знаком «1,35%»;». 

У зв’язку з цим підпункти 4-9 вважати 
відповідно підпунктами 5-10.

124 4) пункт перший частини другої статті 36 
після слів “або досягли” доповнити словами і 
цифрами “віку 65 років або”;

4) пункт 1 частини другої статті 36 після 
слів “або досягли” доповнити словами і 
цифрами “віку 65 років, або”;

-108- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено125 5) у другому реченні абзацу третього 
частини першої статті 40 цифри і слово “16 
років” замінити цифрами і словом “18 років”; Абзац перший підпункту 5 пункту 5 

розділу I викласти в такій редакції: 
 «у статті 40:».

5) у другому реченні абзацу третього 
частини першої статті 40 цифри і слово “16 
років” замінити цифрами і словом “18 
років”;

-109- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено126

Підпункт 5 пункту 5 розділу I доповнити 
абзацом такого змісту: 

«абзац четвертий частини другої викласти 
у такій редакції:

Підпункт 5 пункту 5 розділу I доповнити 
абзацом такого змісту: «Зс - середня заробітна 
плата (дохід) в Україні, з якої сплачено 
страхові внески, за календарний рік, що 
передує року звернення за призначенням 
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пенсії. Порядок визначення показників 
зазначеної заробітної плати затверджується 
Пенсійним фондом України за погодженням з 
центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної 
фінансової політики, державної політики у 
сферах економічного розвитку, статистики.»
-110- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено

У статті 28 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”
-111- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено127

у першому абзаці частини першої слова 
"прожиткового мінімуму" замінити словами 
"двох прожиткових мінімумів"
-112- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено128

у другому абзаці частини першої цифру і 
слова "1 відсоток розміру пенсії" замінити 
цифрою і словом "5 відсотків розміру пенсії", 
цифру і слова "1 відсоток мінімального 
розміру" замінити цифрою і словами "10 
відсотків мінімального розміру"
-113- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено129

частину другу виключити.

-114- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено130

у першому абзаці частини третьої після 
слів " визначеного законом" доповнити 
словами та цифрами ", але не менше 1,5 
прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб".
-115- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено131

абзац другий частини третьої 
виключити. 
-116- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено132 6) у частині другій статті 42:

Абзац перший підпункту 6 пункту 5 
розділу I викласти в такій редакції:

 «6) у статті 42:».

6) у частині другій статті 42:
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-117- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено133

Підпункт 6 пункту 5 розділу I доповнити 
абзацом такого змісту:

 «доповнити статтю частиною першою 
такого змісту:».
-118- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено134

Підпункт 6 пункту 5 розділу I доповнити 
абзацом такого змісту:

 «1. Пенсії, призначені за цим Законом, 
індексуються відповідно до законодавства про 
індексацію грошових доходів населення.».
-119- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено135

Підпункт 6 пункту 5 розділу I доповнити 
абзацом такого змісту:

 «частину другу викласти у такій 
редакції:».
-120- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено136

Підпункт 6 пункту 5 розділу I доповнити 
абзацом такого змісту: 

2. Крім індексації пенсії, передбаченої 
частиною першою цієї статті, щороку з 1 
березня здійснюється перерахунок раніше 
призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням 
показника середньої заробітної плати 
(доходу) в Україні, з якої сплачено страхові 
внески та який враховується для обчислення 
пенсії. Показник середньої заробітної плати 
(доходу) в Україні, який застосовується для 
обчислення пенсії, щороку збільшується на 
коефіцієнт, що відповідає 100 відсоткам 
показника зростання середньої заробітної 
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено 
страхові внески. Розмір та порядок такого 
збільшення визначаються у межах бюджету 
Пенсійного фонду за рішенням Кабінету 
Міністрів України з урахуванням 
мінімального розміру збільшення, 
визначеного абзацом другим цієї частини.». 

137 абзац перший після слів “індексації пенсії -121- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено абзац перший після слів “індексації 
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щороку” доповнити словами і цифрою “з 1 
березня”;

Абзац другий підпункту 6 пункту 5 розділу 
I виключити.

пенсії щороку” доповнити словами і 
цифрою “з 1 березня”;

-122- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено138 в абзаці четвертому слово “ , дата” 
виключити; Абзац третій підпункту 6 пункту 5 розділу 

I виключити.

в абзаці четвертому слова "Розмір, дата" 
замінити словом "Розмір";

139 7) у статті 45:

140 абзац третій частини третьої викласти в 
такій редакції:

7) абзац третій частини третьої статті 45 
викласти в такій редакції:

141 “Якщо особа після призначення пенсії по 
інвалідності продовжувала працювати і 
набула не менш як 24 місяці страхового стажу 
після призначення пенсії (попереднього 
перерахунку пенсії без урахування 
перерахунку, передбаченого абзацом п’ятим 
частини четвертої статті 42 цього Закону) 
незалежно від перерв у роботі, під час 
переведення вперше з пенсії по інвалідності 
на пенсію за віком застосовується середня 
заробітна плата (дохід), визначена 
(визначений) частиною другою статті 40 
цього Закону для призначення пенсії.”;

“Якщо особа після призначення пенсії по 
інвалідності продовжувала працювати і 
набула не менш як 24 місяці страхового 
стажу після призначення пенсії 
(попереднього перерахунку пенсії без 
урахування перерахунку, передбаченого 
абзацом п’ятим частини четвертої статті 42 
цього Закону) незалежно від перерв у 
роботі, під час переведення вперше з пенсії 
по інвалідності на пенсію за віком 
застосовується середня заробітна плата 
(дохід), визначена (визначений) частиною 
другою статті 40 цього Закону для 
призначення пенсії”;

142 8) у статті 115: 8) у статті 115:

143 у частині першій: у частині першій:

144 пункт 3 викласти в такій редакції: пункт 3 викласти в такій редакції:

-123- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), 
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено145 “3) жінки, які народили п’ятьох або більше 
дітей та виховали їх до шестирічного віку, 
матері осіб з інвалідністю з дитинства та 
тяжко хворої дитини, якій не встановлено 
інвалідність, які виховали їх до досягнення 
зазначеного віку, — після досягнення віку 50 
років та за наявності не менше ніж 15 років 
страхового стажу. При цьому особами з 
інвалідністю з дитинства вважаються також 
діти з інвалідністю віком до 18 років.

3) жінки, які народили: - п’ятьох або 
більше дітей та виховали їх до шестирічного 
віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства чи 
тяжко хворої дитини, якій не встановлено 
інвалідність, які виховали їх до досягнення 
зазначеного віку, – після досягнення віку 50 
років та за наявності не менше ніж 15 років 
страхового стажу. При цьому особами з 
інвалідністю з дитинства вважаються також 
діти з інвалідністю віком до 18 років; - трьох 
або чотирьох дітей та виховали їх до 
шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю 

“3) жінки, які народили п’ятьох або 
більше дітей та виховали їх до шестирічного 
віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства 
та тяжко хворих дітей, яким не встановлено 
інвалідність, які виховали їх до досягнення 
зазначеного віку, — після досягнення віку 
50 років та за наявності не менше ніж 15 
років страхового стажу. При цьому особами 
з інвалідністю з дитинства вважаються 
також діти з інвалідністю віком до 18 років.
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з дитинства чи тяжко хворої дитини, якій не 
встановлено інвалідність, які виховали їх до 
досягнення зазначеного віку, – після 
досягнення віку 55 років та за наявності не 
менше ніж 17 років страхового стажу. При 
цьому особами з інвалідністю з дитинства 
вважаються також діти з інвалідністю віком 
до 18 років.
-124- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), 
Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено146 За вибором матері або в разі її відсутності, 
якщо виховання п’ятьох або більше дітей, 
дитини з інвалідністю чи тяжко хворої 
дитини, якій не встановлено інвалідність, 
здійснювалося батьком, йому призначається 
дострокова пенсія за віком після досягнення 
віку 55 років і за наявності страхового стажу 
не менше ніж 20 років;”;

За вибором матері або в разі її відсутності, 
якщо виховання: - п’ятьох або більше дітей, 
дитини з інвалідністю чи дитини з тяжким, 
рідкісним захворюванням, якій не 
встановлено інвалідність, здійснювалося 
батьком, йому призначається дострокова 
пенсія за віком після досягнення віку 55 років 
і за наявності страхового стажу не менше ніж 
20 років; - трьох або чотирьох дітей, дитини з 
інвалідністю чи дитини з тяжким, рідкісним 
захворюванням, якій не встановлено 
інвалідність, здійснювалося батьком, йому 
призначається дострокова пенсія за віком 
після досягнення віку 57 років і за наявності 
страхового стажу не менше ніж 22 років;

За вибором матері або в разі її 
відсутності, якщо виховання п’ятьох або 
більше дітей, дитини з інвалідністю чи 
тяжко хворої дитини, якій не встановлено 
інвалідність, до шестирічного віку 
здійснювалося батьком, батьку 
призначається дострокова пенсія за віком 
після досягнення віку 55 років і за наявності 
страхового стажу не менше ніж 20 років”;

-125- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено147 доповнити частину пунктами 6 і 7 такого 
змісту: Абзац шостий підпункту 8 пункту 5 

розділу I викласти у такій редакції: 
«доповнити частину пунктом 6 такого 

змісту:».

доповнити пунктами 6 і 7 такого змісту:

-126- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено148 “6) особи, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, в 
тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, яким на день звільнення 
залишилося не більше ніж півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 

Абзац сьомий підпункту 8 пункту 5 розділу 
I викласти у такій редакції:

 «6) особи, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, в 
тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату 

“6) особи, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, 
у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, яким на день звільнення 
залишилося не більше ніж півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
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працівників, а також у зв’язку з виявленням 
невідповідності працівника займаній посаді за 
станом здоров’я у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, яким на день 
звільнення залишилося не більше ніж півтора 
року до досягнення пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 цього Закону, 
гарантується право на достроковий вихід на 
пенсію за віком відповідно до цього Закону, 
якщо вони мають страховий стаж, необхідний 
для призначення пенсії за віком у 
мінімальному розмірі, передбаченому 
абзацом першим частини першої статті 28 
цього Закону.».
-127- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252) Відхилено

Підпункт 8 пункту 5 законопроекту, яким 
вносяться зміни до частини 1 статті 115 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» «після слів 
підходящої для них роботи» додати слова «, а 
також жінкам, за рік до дати виходу на 
пенсію»;
-128- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено

статтею 26 цього Закону, за умови реєстрації 
осіб у державній службі зайнятості та 
відсутності підходящої для них роботи 
гарантується право на достроковий вихід на 
пенсію за віком відповідно до цього Закону, 
якщо вони мають страховий стаж, необхідний 
для призначення пенсії за віком у 
мінімальному розмірі, передбаченому 
абзацом першим частини першої статті 28 
цього Закону”;

у пункті шостому частини першої статті 
115 слова "у мінімальному розмірі, 
передбаченому абзацом першим частини 
першої статті 28 цього Закону” замінити 
словами ", розмір пенсії обчислюється 
відповідно до ст. 27 цього Закону ”.

статтею 26 цього Закону, за умови реєстрації 
осіб у державній службі зайнятості та 
відсутності підходящої для них роботи, 
якщо вони мають страховий стаж, 
необхідний для призначення пенсії за віком 
у мінімальному розмірі, передбаченому 
абзацом першим частини першої статті 28 
цього Закону;

-129- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац восьмий підпункту 8 пункту 5 
розділу I виключити.
-130- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено

149 7) особи, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку з 
виявленням невідповідності працівника 
займаній посаді за станом здоров’я у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, 
яким на день звільнення залишилося не 
більше ніж півтора року до досягнення 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 
цього Закону, якщо вони мають страховий 
стаж, необхідний для призначення пенсії за 
віком у мінімальному розмірі, передбаченому 

у пункті сьомому частини першої статті 
115 слова "у мінімальному розмірі, 
передбаченому абзацом першим частини 
першої статті 28 цього Закону” замінити 
словами ", розмір пенсії обчислюється 
відповідно до ст. 27 цього Закону ”.

7) особи, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку з 
виявленням невідповідності працівника 
займаній посаді за станом здоров’я у 
порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України, яким на день звільнення 
залишилося не більше ніж півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 цього Закону, якщо вони мають 
страховий стаж, необхідний для 
призначення пенсії за віком у мінімальному 
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абзацом першим частини першої статті 28 
цього Закону.”;

розмірі, передбаченому абзацом першим 
частини першої статті 28 цього Закону”;

150 частину другу викласти в такій редакції: частину другу викласти в такій редакції:

-131- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено151 “2. Фінансування пенсії, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку 
особам, визначеним пунктами 1—5 і 7 
частини першої цієї статті, до досягнення 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 
цього Закону, здійснюється за рахунок коштів 
Державного бюджету України. Виплата пенсії 
особам, визначеним пунктом 6 частини 
першої цієї статті, допомоги на поховання та 
оплата послуг за їх доставку в період до 
досягнення такими особами пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 цього Закону, 
здійснюється Пенсійним фондом за рахунок 
коштів Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України 
на випадок безробіття у порядку, 
встановленому Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття та Пенсійним фондом за 
погодженням із центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сферах 
соціального захисту населення та зайнятості 
населення.”;

У абзаці десятому підпункту 8 пункту 5 
розділу I:

слова та цифри «пунктами 1—5 і 7 частини 
першої» замінити словами «частиною 
першою»;

друге речення виключити.

“2. Фінансування пенсії, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку 
особам, визначеним пунктами 1—5 і 7 
частини першої цієї статті, у період до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 цього Закону, здійснюються за 
рахунок коштів державного бюджету. 
Виплата пенсії особам, визначеним пунктом 
6 частини першої цієї статті, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку у 
період до досягнення такими особами 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 
цього Закону, здійснюються Пенсійним 
фондом за рахунок коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття у порядку, 
встановленому Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття та Пенсійним фондом за 
погодженням із центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сферах 
соціального захисту населення та зайнятості 
населення”;

-132- Н.д. Шпенов Д. Ю. (р.к. №252) Відхилено152 9) у розділі XV “Прикінцеві положення”:

Підпункт 9 пункту 5 законопроекту, яким 
вносяться зміни до Прикінцевих положень 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» додати 
новий абзац наступного змісту: 

"В абзаці першому пункту 7-2 слова та 
цифри "До 1 січня 2015 року" замінити 
словами та цифрами "До 1 січня 2023 року".

9) у розділі XV “Прикінцеві положення”:

153 у пункті 2: у пункті 2:
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154 в абзаці третьому слова “до набрання 
чинності Законом України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій” та призначених 
відповідно до” замінити словом “та”;

в абзаці третьому слова “до набрання 
чинності Законом України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій” та призначених 
відповідно до” замінити словом “та”;

155 абзац четвертий після слів “на пільгових 
умовах відповідно до” доповнити словами і 
цифрами “статті 13 Закону України “Про 
пенсійне забезпечення”,”;

абзац четвертий після слів “на пільгових 
умовах відповідно до” доповнити словами і 
цифрами “статті 13 Закону України “Про 
пенсійне забезпечення” та;

156 в абзаці п’ятому слова “до набрання 
чинності Законом України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
підвищення пенсій” та після цієї дати 
відповідно до” виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції: 
"за рахунок коштів Державного бюджету 
України пенсії, призначені особам 
відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 
Закону України "Про пенсійне 
забезпечення" (стосовно осіб, які на дату 
відшкодування віднесені до четвертої групи 
платників єдиного податку, що визначені 
підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 
Податкового кодексу України, статті 14 
Закону України "Про пенсійне 
забезпечення", пунктів 2-8 частини другої 
статті 114 цього Закону (стосовно осіб, які 
працювали у сільськогосподарських 
товаровиробників, які на дату 
відшкодування віднесені до четвертої групи 
платників єдиного податку, що визначені 
підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 
Податкового кодексу України) та частини 
третьої статті 114 цього Закону";

157 у пункті 6: у пункті 6:

158 перше речення абзацу першого після слів 
“згідно із Законом України “Про пенсійне 
забезпечення” доповнити словами і цифрами “ 
, крім надбавок, передбачених пунктами “в” 
— “д” частини першої статті 21 зазначеного 
Закону”;

перше речення абзацу першого 
доповнити словами і цифрами “крім 
надбавок, передбачених пунктами “в” — “д” 
частини першої статті 21 зазначеного 
закону”;

159 доповнити пункт після абзацу першого 
новим абзацом такого змісту:

 після абзацу першого доповнити новим 
абзацом такого змісту:

160 “Пенсіонерам, яким до пенсій, 
призначених за цим Законом, установлено 
надбавки відповідно до пунктів “в” — “д” 

“Пенсіонерам, яким до пенсій, 
призначених за цим Законом, установлено 
надбавки відповідно до пунктів “в” — “д” 
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частини першої статті 21 Закону України “Про 
пенсійне забезпечення”, розміри таких 
надбавок обчислюються з урахуванням 
підвищення, передбаченого частиною 
першою статті 29 цього Закону, за відповідну 
кількість років роботи, за які було призначено 
надбавку згідно із Законом України “Про 
пенсійне забезпечення”. Зазначені надбавки 
та підвищення обчислюються за матеріалами 
пенсійних справ або за додатково поданими 
документами.”.

частини першої статті 21 Закону України 
“Про пенсійне забезпечення”, такі надбавки 
встановлюються у розмірі підвищення, 
передбаченого частиною першою статті 29 
цього Закону, за відповідну кількість років 
роботи, за які було призначено надбавку 
згідно із Законом України “Про пенсійне 
забезпечення”. Встановлення таких 
надбавок у зазначеному розмірі 
здійснюється за матеріалами пенсійних 
справ або за додатково поданими 
документами”.

161 У звʼязку з цим абзац другий вважати 
абзацом третім;

У звʼязку з цим абзац другий вважати 
абзацом третім;

-133- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55) Відхилено

Абзац одинадцятий пункту 9) частини 5 
розділу І законопроекту виключити;
-134- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

162 доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:

Абзац одинадцятий підпункту 9 пункту 5 
розділу I виключити.

включити пункт 7 такого змісту:

-135- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац дванадцятий підпункту 9 пункту 5 
розділу I виключити.
-136- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

163 “7. Достроково призначена пенсія за віком 
згідно з пунктами 6 і 7 частини першої статті 
115 цього Закону у період до досягнення 
пенсійного віку, встановленого статтею 26 
цього Закону, працюючим пенсіонерам (у 
тому числі тим, які провадять діяльність, 
пов’язану з отриманням доходу, що є базою 
нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування) не виплачується.”;

Абзаци одинадцятий і дванадцятий 
підпункту 9 пункту 5 розділу І проекту 
виключити.

“7. Достроково призначена пенсія за 
віком згідно з пунктами 6 і 7 частини першої 
статті 115 цього Закону у період до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 цього Закону, працюючим 
пенсіонерам (у тому числі тим, які 
провадять діяльність, пов’язану з 
отриманням доходу, що є базою 
нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування) не виплачується”;

164 пункт 13 викласти в такій редакції: пункт 13 викласти в такій редакції:

165 “13. У разі коли особі призначено пенсію 
відповідно до Законів України “Про державну 
службу”, “Про службу в органах місцевого 
самоврядування”, “Про статус народного 
депутата України”, “Про наукову і науково–
технічну діяльність”, її виплата 
продовжується до переведення за бажанням 
особи на пенсію на інших підставах або за 

“13. У разі якщо особі призначено пенсію 
відповідно до законів України “Про 
державну службу”, “Про службу в органах 
місцевого самоврядування”, “Про статус 
народного депутата України”, “Про наукову 
і науково–технічну діяльність”, її виплата 
продовжується до переведення за бажанням 
особи на пенсію на інших підставах або за 
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бажанням особи поновлюється у розмірі, який 
було встановлено до переведення. До такого 
переведення розмір пенсій, призначених 
відповідно до зазначених Законів, не 
переглядається. Пенсії, призначені відповідно 
до зазначених Законів, індексуються у 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України з урахуванням коефіцієнта 
збільшення, що визначається відповідно до 
абзаців другого і третього частини другої 
статті 42 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”. Різниця між розміром пенсії, на 
який має право особа відповідно до Законів 
України “Про державну службу”, “Про 
службу в органах місцевого самоврядування”, 
“Про статус народного депутата України”, 
“Про наукову і науково–технічну діяльність”, 
та розміром пенсії із солідарної системи 
відповідно до цього Закону, а також видатки 
на індексацію зазначених пенсій 
фінансуються за рахунок коштів Державного 
бюджету України.

бажанням особи поновлюється у розмірі, 
який було встановлено до переведення. До 
такого переведення розмір пенсій, 
призначених відповідно до зазначених 
законів, не переглядається. Пенсії, 
призначені відповідно до зазначених 
законів, індексуються у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, з 
урахуванням коефіцієнта збільшення, що 
визначається відповідно до абзаців другого і 
третього частини другої статті 42 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”. Різниця 
між розміром пенсії, на який має право 
особа відповідно до законів України “Про 
державну службу”, “Про службу в органах 
місцевого самоврядування”, “Про статус 
народного депутата України”, “Про наукову 
і науково–технічну діяльність”, та розміром 
пенсії із солідарної системи відповідно до 
цього Закону, а також видатки на індексацію 
зазначених пенсій фінансуються за рахунок 
коштів державного бюджету.

-137- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55) Відхилено166 У разі коли особа має право на отримання 
пенсії відповідно до Законів України “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб”, 
“Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, “Про прокуратуру” та цього 
Закону, призначається одна пенсія за її 
вибором. Різниця між розміром пенсії, на який 
має право особа відповідно до Закону України 
“Про прокуратуру”, та розміром пенсії із 
солідарної системи відповідно до цього 
Закону фінансується за рахунок коштів 
Державного бюджету України. Порядок 
фінансування пенсій, призначених відповідно 
до Законів України “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 

Абзац п'ятнадцятий пункту 9) частини 5 
розділу І законопроекту викласти у 
наступній редакції:

"У разі коли особа має право на отримання 
пенсії відповідно до Законів України “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб”, 
“Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, “Про прокуратуру” та цього 
Закону, призначається одна пенсія за її 
вибором на підставі заяви, поданої цією 
особою. Різниця між розміром пенсії, на який 
має право особа відповідно до Закону України 
“Про прокуратуру”, та розміром пенсії із 
солідарної системи відповідно до цього 
Закону фінансується за рахунок коштів 

У разі якщо особа має право на 
отримання пенсії відповідно до законів 
України “Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких 
інших осіб”, “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”, “Про 
прокуратуру” та цього Закону, 
призначається одна пенсія за вибором 
особи. Різниця між розміром пенсії, на який 
має право особа відповідно до Закону 
України “Про прокуратуру”, та розміром 
пенсії із солідарної системи відповідно до 
цього Закону фінансується за рахунок 
коштів державного бюджету. Порядок 
фінансування пенсій, призначених 
відповідно до законів України “Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 
військової служби, та деяких інших осіб”, 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
встановлюється зазначеними Законами.”.

Державного бюджету України. Порядок 
фінансування пенсій, призначених відповідно 
до Законів України “Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб”, “Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
встановлюється зазначеними Законами.”."

“Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”, встановлюється зазначеними 
законами”.

167 6. У Законі України “Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообовʼязкове 
державне соціальне страхування” (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., № 2—3, ст. 
11 із наступними змінами):

6. У Законі України “Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообовʼязкове 
державне соціальне страхування” 
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., 
№ 2—3, ст. 11 із наступними змінами):

168 1) частину першу статті 1 доповнити 
пунктом 101 такого змісту:

1) частину першу статті 1 доповнити 
пунктом 101 такого змісту:

169 “101) тяжко хвора дитина, якій не 
встановлено інвалідність, — дитина, хвора на 
тяжке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, 
рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний 
розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка 
отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної 
допомоги, якій не встановлено інвалідність;”;

“101) тяжко хвора дитина, якій не 
встановлено інвалідність, — дитина, хвора 
на тяжке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, 
рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне 
захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або 
хронічне захворювання нирок IV ступеня, 
дитина, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, якій не встановлено 
інвалідність”;

170 2) в абзаці тринадцятому пункту 1 частини 
першої статті 4 слова і цифри “дитиною, 
хворою на тяжке перинатальне ураження 
нервової системи, тяжку вроджену ваду 
розвитку, рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне 
захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий 
діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або 
хронічне захворювання нирок IV ступеня, за 
дитиною, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, якій не встановлено 

2) в абзаці тринадцятому пункту 1 
частини першої статті 4 слова і цифри 
“дитиною, хворою на тяжке перинатальне 
ураження нервової системи, тяжку 
вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 
захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний 
розлад, цукровий діабет I типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, за 
дитиною, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує 
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інвалідність” замінити словами “тяжко 
хворою дитиною, якій не встановлено 
інвалідність”.

паліативної допомоги, якій не встановлено 
інвалідність” замінити словами “тяжко 
хворою дитиною, якій не встановлено 
інвалідність”.

-138- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац перший пункту 7 розділу I 
виключити.
-139- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

171 7. Закон України “Про зайнятість 
населення” (Відомості Верховної Ради 
України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними 
змінами) доповнити статтею 49 такого змісту:

Абзаци одинадцятий і дванадцятий 
підпункту 9 пункту 5 розділу І проекту 
виключити.

7. У розділ VIII Закону України “Про 
зайнятість населення” (Відомості Верховної 
Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із 
наступними змінами) включити статтю 49 
такого змісту:

172 “Стаття 49. Особлива гарантія для окремих 
категорій безробітних, які втратили роботу у 
зв’язку зі змінами в організації виробництва 
та праці

“Стаття 49. Особлива гарантія для 
окремих категорій безробітних, які втратили 
роботу у зв’язку із змінами в організації 
виробництва та праці

-140- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено

Абзац третій пункту 7 розділу I 
виключити.
-141- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено

173 1. Особам, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, в 
тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємств, установ, організацій, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, яким на день звільнення 
залишилося не більше ніж півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, за умови їх реєстрації у 
державній службі зайнятості та відсутності 
підходящої для них роботи гарантується 
право на достроковий вихід на пенсію за віком 
відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, якщо вони мають страховий 
стаж, необхідний для призначення пенсії за 
віком у мінімальному розмірі, передбаченому 
абзацом першим частини першої статті 28 

у частині першій статті 49 слова "у 
мінімальному розмірі, передбаченому 
абзацом першим частини першої статті 28 
цього Закону” замінити словами ", розмір 
пенсії обчислюється відповідно до ст. 27 
Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”. 

1. Особам, трудовий договір з якими 
розірвано з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та праці, 
у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, 
банкрутством, перепрофілюванням 
підприємства, установи, організації, 
скороченням чисельності або штату 
працівників, яким на день звільнення 
залишилося не більше ніж півтора року до 
досягнення пенсійного віку, встановленого 
статтею 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, за умови їх реєстрації у 
державній службі зайнятості та відсутності 
підходящої для них роботи, гарантується 
право на достроковий вихід на пенсію за 
віком відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, якщо вони мають страховий 
стаж, необхідний для призначення пенсії за 
віком у мінімальному розмірі, 
передбаченому абзацом першим частини 
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Закону України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”.

першої статті 28 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”.

-142- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено174 2. Виплата пенсії, призначеної достроково 
згідно з умовами цієї статті, допомоги на 
поховання та оплата послуг за їх доставку у 
період до досягнення особою пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону України 
“Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, здійснюється Пенсійним 
фондом України за рахунок коштів, що 
сплачуються Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України 
на випадок безробіття у порядку, 
встановленому Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття та Пенсійним фондом України за 
погодженням із центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сферах 
соціального захисту населення та зайнятості 
населення.

Абзац четвертий пункту 7 розділу I 
виключити.

2. Виплата пенсії, призначеної 
достроково згідно з цією статтею, допомоги 
на поховання та оплата послуг за їх доставку 
у період до досягнення особою пенсійного 
віку, встановленого статтею 26 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування”, 
здійснюються Пенсійним фондом України 
за рахунок коштів, що сплачуються Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття у порядку, 
встановленому Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття та Пенсійним фондом 
України за погодженням із центральними 
органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної 
політики у сферах соціального захисту 
населення та зайнятості населення.

-143- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено175 Підтвердження страхового стажу, 
необхідного для призначення пенсії за віком, 
передбаченого Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, здійснюється шляхом обміну 
інформацією між Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок 
безробіття та Пенсійним фондом України у 
визначеному ними порядку за погодженням із 
центральними органами виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної 
політики у сферах соціального захисту 
населення та зайнятості населення.”.

Абзац п’ятий пункту 7 розділу I 
виключити.

Підтвердження страхового стажу, 
необхідного для призначення пенсії за 
віком, передбаченого Законом України “Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування”, здійснюється шляхом обміну 
інформацією між Фондом 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття та Пенсійним фондом 
України у визначеному ними порядку за 
погодженням із центральними органами 
виконавчої влади, що забезпечують 
формування державної політики у сферах 
соціального захисту населення та зайнятості 
населення”.

176 -144- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348) Відхилено
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8.Статтю 21 Закону України "Про службу 
в органах місцевого самоврядування" 
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 
№ 33, ст. 175) доповнити частиною дев’ятою 
такого змісту: "За особами, яким призначено 
пенсію до дати набрання чинності Закону 
України від 03 жовтня 2017 року №2148-VIIІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення пенсій", 
зберігається право на перерахунок пенсії у 
порядку, передбаченому для державних 
службовців із сум заробітної плати, на які 
нараховується єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за останньою посадою на час 
виходу особи на пенсію.".
-145- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

Включити до розділу І проекту (з 
відповідною зміною нумерації пунктів) пункт 
такого змісту: "Частину першу статті 37 
Закону України "Про наукову і науково-
технічну діяльність" (Відомості Верховної 
Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) доповнити 
абзацом другим такого змісту: "За особами, 
яким призначено пенсію до набрання чинності 
Закону України від 03 жовтня 2017 року 
№2148-VIIІ "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення 
пенсій", зберігається право на перерахунок 
пенсії на тих підставах, які діяли на час виходу 
особи на пенсію та у разі підвищення розміру 
заробітної плати працюючим науковим 
працівникам. Перерахунок пенсій 
здійснюється виходячи із сум заробітної 
плати, на які нараховується єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування працюючого наукового 
працівника відповідної посади на момент 
виникнення права на перерахунок пенсії."
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-146- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), 
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко 
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. 
№266)

Відхилено

Включити до розділу І проекту (з 
відповідною зміною нумерації пунктів) пункт 
такого змісту:

 "Частину першу статті 90 Закону України 
"Про державну службу" (Відомості Верховної 
Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) доповнити 
абзацом другом та третім такого змісту:

"За особами, яким призначено пенсію до 
набрання чинності Закону України від 10 
грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну 
службу" на підставі Закону України від 16 
грудня 1993 року № 3723-ХІІ "Про державну 
службу" зберігається право на перерахунок 
пенсії на тих підставах, які діяли на час виходу 
особи на пенсію, в тому числі й у разі 
підвищення розміру заробітної плати 
працюючим державним службовцям за 
посадою, з якої була призначена пенсія. 
Перерахунок пенсій здійснюється виходячи із 
сум заробітної плати, на які нараховується 
єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування працюючого 
державного службовця відповідної посади та 
рангу на момент виникнення права на 
перерахунок пенсії. 

 Положення абзацу другого частини 
першої цієї статті також поширюються на 
осіб, визначених пунктами 10 та 12 розділу ХІ 
"Прикінцеві та перехідні положення" цього 
Закону."

177 II. Прикінцеві положення II. Прикінцеві положення

-147- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. 
Остапенко А. Д. (р.к. №425), Н.д. 
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д. Гривко С. 
Д. (р.к. №110)

Відхилено178 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 
2022 року. 

Цей Закон набирає чинності з 1 березня 
2022 р., крім підпункту 2 пункту 2 розділу І 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, 
крім:

підпункту 2 пункту 2, підпункту 6, 
абзаців тринадцятого – п’ятнадцятого 
підпункту 9 пункту 5 розділу І цього Закону, 
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цього Закону, який набирає чинності з 1 
жовтня 2022 року.
-148- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176), Н.д. 
Остапенко А. Д. (р.к. №425), Н.д. 
Третьякова Г. М. (р.к. №53), Н.д. Гривко С. 
Д. (р.к. №110), Н.д. Струневич В. О. (р.к. 
№39), Н.д. Арсенюк О. О. (р.к. №396), Н.д. 
Бабенко М. В. (р.к. №296)

Враховано

Пункт перший розділу ІІ. Прикінцеві 
положення викласти в такі редакції: 

«1. Цей Закон набирає чинності з дня, 
наступного за днем його опублікування, крім: 

абзаців першого, восьмого і дев’ятого 
підпункту 1 пункту 2, підпункту 6, абзаців 
тринадцятого – п’ятнадцятого підпункту 9 
пункту 5 розділу І цього Закону, які 
набирають чинності з дня, наступного за днем 
його опублікування, та застосовуються з 1 
березня 2022 року; 

 абзаців першого – сьомого підпункту 1 
пункту 2 розділу І цього Закону, які 
набирають чинності з 1 жовтня 2022 року»

які набирають чинності з дня, наступного за 
днем його опублікування, та застосовуються 
з 1 березня 2022 року;

підпункту 1 пункту 2 розділу І цього 
Закону, який набирає чинності з 1 жовтня 
2022 року.

179 2. Кабінету Міністрів України: 2. Кабінету Міністрів України:

180 1) у тримісячний строк з дня 
опублікування цього Закону підготувати і 
подати на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо приведення законів України 
у відповідність із цим Законом;

1) у тримісячний строк з дня 
опублікування цього Закону підготувати і 
подати на розгляд Верховної Ради України 
пропозиції щодо приведення законів 
України у відповідність із цим Законом;

-149- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182) Відхилено181 2) у шестимісячний строк з дня 
опублікування цього Закону привести власні 
нормативно–правові акти і забезпечити 
приведення міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом.

У підпункті 2 пункту 2 розділу II слово 
«власні» замінити словом «свої».

2) у шестимісячний строк з дня 
опублікування цього Закону:

 привести свої нормативно–правові акти 
у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої 
влади їх нормативно-правових актів у 
відповідність із цим Законом.
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