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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
РІШЕННЯ 

 

 

від 13 жовтня 2020 року        № 49/4 

 

 

 

Про проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" щодо 

гарантування справедливого та гідного 

розміру пенсійного забезпечення 

учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілим особам 

(реєстр. № 4146 від 23.09.2020р.) 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" щодо гарантування справедливого та гідного розміру пенсійного 

забезпечення учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

потерпілим особам (реєстр. № 4146 від 23.09.2020р.), внесений народним 

депутатом України Качурою О.А., Комітет відповідно до предметів відання 

відмічає наступне. 

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття законопроекту 

є створення нормативного підґрунтя для гарантування справедливого та гідного 

розміру пенсійного забезпечення учасників ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи та потерпілих осіб. 

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 1, 50, 51, 67 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», зокрема: 

- частину другу статті 1 доповнити абзацом третім такого змісту:  

«забезпечення в повному обсязі визначених соціальних прав та державних 

соціальних гарантій;». 
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- статтю 50 викласти в такій редакції: 

«Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, 

віднесеним до категорії 1 

Особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 14 цього Закону, 

призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у 

порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, яка не може 

бути меншою ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. 

Особам, на яких поширюється дія пункту 2 статті 14 цього Закону (окрім 

осіб, зазначених у абзаці 5-6), призначається щомісячна додаткова пенсія за 

шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 100 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність.». 

- статтю 51 доповнити частиною другою такого змісту: 

«Особам, на яких поширюється дія пункту 3 статті 14 цього Закону (окрім 

осіб, зазначених у абзаці 6-8), призначається щомісячна додаткова пенсія за 

шкоду, заподіяну здоров’ю, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, яка не може бути меншою ніж 80 відсотків прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність.». 

- частину першу статті 67 викласти в такій редакції: 

«Конкретні розміри всіх доплат, пенсій і компенсацій підвищуються 

Кабінетом Міністрів України відповідно до зміни індексу вартості життя, 

зростання мінімальної заробітної плати та цього Закону.»; 

- частину третю статті 67 викласти в такій редакції: 

«Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, 

додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед 

Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, 

крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною) не може перевищувати п’ятнадцяти прожиткових 

мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.». 

 

У пояснювальній записці до законопроекту в частині фінансово-

економічного обґрунтування зазначається, що його реалізація не потребує 

додаткових видатків з Державного бюджету України у поточному році. 

Комітет зазначає, що необхідно надати до законопроекту фінансово-

економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) відповідно до 

вимог частини 1 статті 27 Бюджетного кодексу України, а також пропозиції змін 

до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел 

додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. 

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, встановлення 

справедливого та гідного розміру пенсійного забезпечення для учасників 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи сприятиме відновленню 

соціальної справедливості, відданню належної шани зусиллям, мужності та 
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самопожертві, які були докладені для ліквідації наслідків техногенної 

катастрофи. 
 

За підсумками розгляду законопроекту Комітет в и р і ш и в: 
 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до 

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо гарантування справедливого та 

гідного розміру пенсійного забезпечення учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілим особам (реєстр. № 4146 від 23.09.2020р.), 

внесеного народним депутатом України Качурою О.А. 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

 

 

 

Голова Комітету               О. БОНДАРЕНКО 


