
“Обмеження виплат пенсій  

буде тимчасовим” 
 

2 березня Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету на 2015 

рік. Серед них – Закон України “ Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” № 213-УІІІ. 

 

Законом передбачено обмеження виплати трудових пенсій для  

працюючих пенсіонерів. 

 

 Якщо пенсіонер продовжує працювати, то пенсія йому 

виплачуватиметься у розмірі не 100%, як раніше, а 85%. Але це 

обмеження поширюватиметься лише на тих працюючих пенсіонерів, чий 

розмір пенсії перевищує 150 відсотків  прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, які втратили працездатність -  1423,50 

гривні (949 грн.х 1,5).  

 

Якщо пенсія менша за 1423 грн., то працюючий пенсіонер 

продовжить її отримувати та зарплату у повному обсязі. 

  

У разі, якщо до перерахунку розмір пенсії був більшим за 1423 грн., 

а після зменшення зі 100 до 85% її розмір став меншим за 1423 грн. на 

місяць, то все одно пенсіонер отримуватиме не менше цієї суми (1423 

гривні). 

 

Діятиме це обмеження з 1 квітня 2015 року до 1 січня 2016 року. 

 

Особам, які працюють на посадах, що дають право призначення 

спеціальних пенсій ( народні депутати, державні службовці та 

прирівняні до  них особи, судді, прокурори та інші), пенсії, призначені 

відповідно до чинного законодавства України, не виплачуватимуть 

взагалі.  

 

Якщо після звільнення з державної служби і працевлаштування на 

іншу роботу, що не є державною службою, передбачається виплачувати 

у розмірі 85% обчисленої пенсії згідно із Законом “ Про державну 

службу”, але не менш як 150% розміру прожиткового мінімуму, 

встановленого для осіб, які втратили працездатність -  1423,50 гривні на 

місяць. 

Після звільнення спецпенсію виплачуватимуть цій людині у 

повному розмірі. 



Закон  не обмежує пенсії інвалідам І та ІІ групи; 

 

- інвалідам війни ІІІ групи; 

 

- учасникам бойових дій, у тому числі учасникам АТО, членам 

сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій. 

 

Обмеження  щодо виплати пенсії, щомічного довічного грошового 

утримання, передбачені цим Законом, не застосовуються протягом 

особливого періоду до пенсій, що призначені особам, які проходять 

військову службу або перебувають на відповідних посадах у 

Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки 

Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України,  

Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній 

спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі 

зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, 

Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній 

службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, 

Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації України, 

Національній гвардії України, органах військової прокуратури та які 

беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із 

забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного 

нападу на об`єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні 

цих об`єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильного заволодіння 

зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного 

грошового утримання, що призначені відповідно до законів України “ 

Про прокуратуру”, “Про судоустрій та статус суддів”, на період 

виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції. 

 

 

Це обмеження також запроваджується на рік. 

 

Та слід зауважити, що Уряд зобов`язався до 1 червня 2015 року 

подати до Верховної Ради законопроект щодо призначення всіх пенсій, у 

тому числі спеціальних, на загальних підставах. Якщо такий 

законопроект не буде прийнято, то з 1 червня скасовується порядок 

нарахування пенсій за спеціальними законами. 

 


