
 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 
 

 

 

 

 

від   19   грудня  2019 р.                                                             №     20/1 

 
 

Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 2083-д)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект  

Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

реалізації права на пенсію (реєстр. №2083-д від  26.11.2019 р.), внесений 

народними депутатами України Третьяковою Г.М., Цимбалюком М.М., 

Королевською Н.Ю. та іншими, і відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, ним 

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 виплачену  пенсію лише за три роки, в тому числі 

спадкоємцями; 

врахувати можливість докупівлі страхового стажу без застосування 

санкцій подвоєння суми єдиного внеску; 

врегулювати особливий режим та порядок отримання пенсій для 

пенсіонерів, які залишилися проживати  на тимчасово окупованих 

територіях України.  

Слід зазначити, що частиною 2 статті 7 Закону України «Про 

забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» встановлено, що пенсії громадянам України, 



 2 

які проживають на цій території, виплачуються у разі, якщо вони не 

отримують пенсій та інші соціальні виплати від уповноважених органів 

Російської Федерації. 

Законопроектом передбачається викласти частину 2 статті 7 Закону 

України «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» у наступний редакції: «Держава 

забезпечує безперешкодне отримання пенсійних виплат особами, які 

проживають на тимчасово окупованій території України, у порядку, 

визначеному Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 

376 із наступними змінами)». 

Необхідно відмітити, що Україна є учасником діючої на сьогодні Угоди 

про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних 

Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року. 

Відповідно до цієї Угоди  всі  витрати, пов’язані із здійсненням пенсійного 

забезпечення по цій Угоді, несе держава, яка надає забезпечення. Органи, 

які здійснють пенсійне забезпечення в країнах учасниках Угоди, 

співпрацюють один з одним у порядку, визначеному по угоді між їх 

центральними органами. Слід також відмітити, шо законодавством 

Російської Федерації отримання двох пенсій заборонено, крім декількох 

виключень стосовно громадян Російської федерації ─  учасників Великої 

Вітчизняної війни, інвалідів внаслідок отриманої військової травми тощо.  

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

проекту акта не впливатиме на зміну показників бюджету, адже незалежно 

від можливості отримання пенсії, вона має бути нарахована всім 

пенсіонерам, а витрати на її виплату передбачені в бюджеті Пенсійного 

фонду України. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права 

на пенсію (реєстр. №2083-д від 26.11.2019 р.), внесений народними 

депутатами України Третьяковою Г.М., Цимбалюком М.М.,  

Королевською Н.Ю. та іншими, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Висновок направити Комітету питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 
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