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Умови та порядок призначення пенсій спортсменам визначені у пункті "є" 

статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та у 

Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 

р. N 583. 

Право на пенсію мають спортсмени, які мають особливі заслуги 

перед фізкультурним рухом: 

-спортсмени - заслужені майстри спорту, 

-майстри спорту міжнародного классу, які 

були членами збірних команд України (включаючи 

членів збірних команд колишньої Української РСР). 

  

Умови для призначення пенсії: 

- перебування у складі збірних команд України не менше 6 років; 

- наявність стажу роботи не менше 20 років. 

- вибуття  зі збірних команд України. 

  

До стажу роботи зараховується: 

- період перебування у складі збірних команд України (включаючи 

перебування у складі збірних команд колишньої Української РСР); 

-інші види діяльності, передбачені статтею 24 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". 

  

Документи, які підтверджують стаж і право на пенсію за вислугу років: 

- трудова книжка (для підтвердження стажу роботи до 01.01.2004 року); 

- дані, що містяться в системі персоніфікованого обліку (для підтвердження 

страхового стажу після 01.01.2004 року); 

- інші документи, що підтверджують перебування в складі збірних команд 

України та вибуття з їх складу (довідки відповідних органів); 

- відповідне посвідчення, що 

підтверджує  наявність звання заслуженого майстра спорту або майстра спорту міжна

родного классу. 

  

Порядок призначення і виплати пенсії: 

- пенсія призначається з дня звернення  до органу, який призначає пенсію, - довічно; 

- розмір пенсії обчислюється за 

нормами Закону України  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; 

- до пенсії встановлюються надбавки і підвищення, встановлені 

законодавством; 

 - виплачується за умови вибуття особи зі збірних команд України. 

  

Якщо спортсмен продовжує працювати на посадах, які не дають права на пенсію за 

вислугу років: 

- перерахунок з урахуванням набутого після призначення пенсії за вислугу років 

страхового стажу провадиться лише після  досягнення ним пенсійного віку або при 

переведенні на інший вид пенсії (за віком, по інвалідності). 
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