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Про проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

удосконалення пенсійного законодавства 

(реєстр. № 4668 від 28.01.2021 р.) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення пенсійного законодавства (реєстр. № 4668 від 

28.01.2021 р.), внесений Кабінетом Міністрів України, Комітет відповідно до 

предметів відання відмічає наступне. 

Як зазначено у пояснювальній записці, метою прийняття законопроекту 

є вдосконалення пенсійного забезпечення громадян. 

Цим законопроектом пропонується:  

визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;  

здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, 

державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;  

призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення 

пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами 

в організації виробництва та за інших умов; 

призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, 

рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність. 

Зокрема, законопроектом пропонується підвищувати пенсії громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до частини 

другої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування”, що за задумом суб’єкта права законодавчої ініціативи може 

призвести до збільшення цих пенсійних виплат. 



На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття цього 

законопроекту дасть змогу призначати дострокову пенсію за віком матерям 

(батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено 

інвалідність;  зараховувати стаж роботи за період спецпоселення у потрійному 

розмірі та, відповідно, збільшити розмір пенсії пенсіонерам з числа 

депортованих осіб, які знаходилися на спецпоселенні; збільшити в середньому 

на 536,7 грн надбавку за більш пізній вихід на пенсію пенсіонерам, яким таку 

надбавку було встановлено; призначати дострокову пенсію за віком за півтора 

роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано 

у зв’язку із змінами в організації виробництва. 

Комітет відмічає, що відповідно до статті 3 Закону України «Про захист 

людини від впливу іонізуючого випромінювання», кожна людина, яка проживає 

або тимчасово перебуває на території України, має право на захист від впливу 

іонізуючого випромінювання, що забезпечується, зокрема, компенсацією за 

перевищення встановлених дозових меж опромінення та відшкодуванням 

шкоди, заподіяної внаслідок впливу іонізуючого випромінювання. 

 

 

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 проекту Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення пенсійного законодавства (реєстр. № 4668 від 

28.01.2021 р.), внесеного Кабінетом Міністрів України. 

 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 
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