
Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста

Чи продовжено у 2017 році особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам ?

На період до 31 грудня 2017 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України» від 06.12.2016 № 1774-VIII продовжено тимчасовий порядок обмеження виплати пенсій
працюючим пенсіонерам.

Зокрема:

  • особам, яким призначено пенсію відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»:

– у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 № 889-
VIII «Про державну службу», а також на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про
прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове
утримання не виплачуються;

– у період роботи на інших посадах/роботах призначена пенсія  виплачується в розмірі 85 %
призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність (з 1 січня не менше 1870,5 грн (1247 грн х 150%); з 1 травня – 1968 грн (1312
грн х 150%) , з 1 грудня – 2059,5 грн (1373 грн х 150%).

        • особам, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому законами України
«Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України»:

– у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 № 889-
VIII «Про державну службу», а також у період роботи на посадах та на умовах, передбачених
законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне
довічне грошове утримання не виплачуються;

– у період роботи на інших посадах/роботах пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру,
але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

 

• особам, яким призначено пенсію на умовах і в порядку, передбаченому Законом України «Про
державну службу»:

- у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 №889-
VIII «Про державну службу», а також у період роботи на посадах та на умовах, передбачених
законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», пенсії/щомісячне довічне
грошове утримання не виплачуються; 

- у період роботи на інших посадах/роботах пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру,
але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

 

• особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність»:

– пенсія, призначена особам відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України «Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (до 01.10.2011), які
займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від
10.12.2015 № 889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України



«Про прокуратуру», «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів»,
виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»;

– пенсія, призначена особам відповідно до цього Закону після набрання чинності Законом України
«Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (після 01.10.2011),
які займають посади державної служби, визначені Законом України «Про державну службу» від
10.12.2015 №889-VIII, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата
України», «Про судоустрій і статус суддів», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– тимчасово, у період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, у період роботи осіб на інших
посадах/роботах (крім випадків, передбачених попередніми абзацами) пенсії, призначені відповідно
до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачуються в розмірі 85%
призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність.

 

На кого не поширюється особливий порядок виплати пенсії у 2017 році?

Особливий порядок виплати пенсії не застосовується до працюючих осіб, розмір пенсії яких менше
або дорівнює 1870,50 грн, інвалідів I та II груп, інвалідів війни ІІІ групи та учасників бойових дій,
осіб на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту”, учасників АТО та інших осіб, зазначених у частині 2 Прикінцевих та
перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від
06.12.2016 №1774-VIII, які забезпечують обороноздатність країни. До цього переліку додалися особи,
які проходять службу або перебувають на посадах в органах Національної поліції.

Особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист” і які займають посади держслужбовців, працюють на посадах та на умовах,
передбачених законами України "Про прокуратуру”, "Про судоустрій і статус суддів”, пенсії,
призначені відповідно до законів України "Про державну службу” та "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби та деяких інших осіб”, виплачуються у повному розмірі.

У період служби в органах місцевого самоврядування виплата будь-яких пенсій ветеранам військової
служби, органів внутрішніх справ та Національної поліції здійснюється у повному розмірі.
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