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Проект 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від    жовтня  2019 року                                                     № ______ 

 

 
Про проект Закону України  

про внесення змін до деяких законів України  

щодо права на отримання пенсій окремим 

 категоріям громадян (реєстр. № 2083) 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян (реєстр. 

№ 2083 від 06.09.2019), внесений народними депутатами України Королевською 

Н.Ю., Бойком Ю.А., Німченком В.І., Шуфричем Н.І. та іншими народними 

депутатами України, Комітет зазначає.  

У законопроекті пропонується внести зміни до законів України «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших 

осіб», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». 

Зокрема, як зазначено у пояснювальній записці, проектом закону 

пропонується: 

 спростити процедури доведення права на виплату пенсій та її розміру 

шляхом скасування обов’язковості надання паперових документів щодо осіб, які 

мають право на пенсії та змушені були залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 

конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав 

людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру; 

скасувати для зазначеної категорії осіб обмеження щодо можливості 

отримати не затребувану пенсію лише за три роки ; 

закласти основи під особливий режим та порядок отримання пенсій для 

пенсіонерів, які залишились жити на територіях, на яких органи державної влади 

тимчасово не виконують своїх повноважень.  

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України у своєму висновку зазначає, що 

Міністерством не підтримується законопроект № 2083, у зв’язку з необхідністю 

приведення його у відповідність до термінології Закону України «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 
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областях», що має на меті визначити особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях. 

Також зазначає,  що пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб 

проводиться в межах чинного законодавства, у тому числі з урахуванням вимог 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII та відповідних нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 

05 листопада 2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам». 

З метою удосконалення порядку виплати внутрішньо переміщеним особам 

пенсії та інших соціальних виплат 21 серпня 2019 р. прийнято постанову 

Кабінету Міністрів України № 788 «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», якою передбачено, зокрема, проведення органами 

Пенсійного фонду України пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених 

осіб (у тому числі осіб, які відповідно до чинного законодавства відмовились від 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) за принципом 

екстериторіальності незалежно від подальших змін місця проживання. 

Інформація про місце проживання  внутрішньо переміщених осіб 

встановлюватиметься органами Пенсійного фонду України  самостійно на 

підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб, що не потребуватиме додаткових звернень 

зазначених осіб. 

Згідно із нормами статті 47 Закону України «Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування» пенсія виплачується організаціями, що 

здійснюють виплату і доставку пенсій (ПАТ «Укрпошта»), або через установи 

банків у порядку, передбаченому  Кабінету Міністрів України. На даний час ці 

організації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях, та в населених пунктах, розташованих на лінії розмежування не 

здійснюють свою діяльність. 

Міністерство відмічає, що запропоновані зміни щодо виплати пенсій 

мешканцям тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях в рамках чинного законодавства є неприйнятними, оскільки на 

зазначених територіях Уряд України не має можливості надавати відповідні 

соціальні послуги та виплачувати пенсії, тому що невідомо куди потраплять 

кошти та чи дійсно пенсіонер отримає належні йому виплати. Виплата пенсій на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях може бути 

відновлена після відновлення державного суверенітету та повернення Україною 

повного контролю над своїми територіями.  

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів внести на розгляд Верховної Ради 

України пропозицію про ______________________________ проекту Закону 
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України про внесення змін до деяких законів України щодо права на отримання 

пенсій окремим категоріям громадян (реєстр. № 2083). 

2.   Рішення Комітету направити до Комітету з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів. 

 

 

 

Голова Комітету                                                 О.БОНДАРЕНКО 

 


