
1537/11 від  24.01.2017 
ЛІВОБЕРЕЖНЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ 

ПОВІДОМЛЯЄ…………………………………. 

 

 

Застосування Законів України 

«Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

 від 21.12.2016 № 1801» 

 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  

від 06 грудня 2016 року № 1774-VІІІ  
 

І. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 

 

 Відповідно до статті 7 цього Закону на 2017 рік встановлені наступні розміри 

прожиткових мінімумів (грн.): 

 з 1 січня  

2017 

з 1 травня 2017 з 1 грудня 2017 

на одну особу в розрахунку  

на місяць 

1544,00 1624,00 1700,00 

для осіб, які втратили працездатність 1247,00 1312,00 1373,00 

Для працездатних осіб 1600 1684,00 1762,00 

Максимальна величина 

бази нарахування єдиного внеску 

дорівнює 

40 000  

(1600,00 х 25) 

42 100 

(1684,00 х 25) 

44 050  

(1762,00 х 25) 

Таким чином зміна соціальних стандартів в 2017 році буде змінюватися       2 рази з 1 

травня та 1 грудня 2017 року. 

 

       ІІ  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 

06 грудня 2016 року      № 1774-VІІІ (далі Закон 1774) щодо виплати пенсій працюючим 

особам в 2017 році 

1. Продовжена дія норм щодо не виплати особам (крім інвалідів I та II груп, інвалідів 

війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") призначеної 

пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, які займають посади державної 

служби, визначені Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року  № 

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". 

2. Продовжена дія норм щодо виплати пенсій у період роботи осіб (крім інвалідів  I 

та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія 

пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту") на інших посадах/роботах в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не 

менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили 

працездатність. 

3. Продовжено дію гарантій пенсійного забезпечення наукових працівників, що 

були визначені Законом України «Про внесення зміни до Закону України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність" щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу 
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Україниі» від 23.04.2015 № 340-08, зокрема відповідно до пункту 18 статті 37 Закону 

України "Про наукову і науково-технічну діяльність" передбачено наступне. 

Речення 1 - Пенсія, призначена особам відповідно до Закону України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність" до набрання чинності Законом України "Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (тобто до 01.10.2011) (крім 

інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких 

поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"), які займають посади державної служби, визначені Законом України 

"Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 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".  

Речення 2 - Пенсія, призначена особам відповідно до Закону України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність" після набрання чинності Законом України "Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (тобто після 01.10.2011) 

(крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких 

поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"), у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії у 

порядку та на умовах, передбачених цим Законом, які займають посади державної служби, 

визначені Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 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".  

Речення 3 - Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, у період роботи особи (крім інвалідів 

I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється 

дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту") на інших посадах/роботах (крім випадків, передбачених першим та другим 

реченнями цієї частини) пенсії, призначені відповідно до цієї статті, розмір яких перевищує 

150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, 

виплачуються у розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.  

Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону 

поновлюється. 

Таким чином пенсія в розмірі 85% від призначеного розміру відповідно до Закону 

України "Про наукову і науково-технічну діяльність" виплачуюється лише особам, 

які працюють на посадах наукових працівників та яким пенсія відповідно до цього 

Закону була призначена до 01.10.2011, оскільки зазначений Закон відсутній в першому 

реченні пункту 18 статті 37 цього Закону.  

4. Відповідно до пункту 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» обмеження щодо 

виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені цим Законом, не 

застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового 

утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на 

посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства 

оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України (з 

01.01.2017), Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній 

службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, 
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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 або 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 

насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного 

довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів України "Про 

прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", на період виконання особами, яким вони 

призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої 

ради юстиції. Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам 

здійснюється згідно із законодавством. 

5. Виплата пенсій, призначених  

- особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист", та яким призначено пенсію відповідно до законів України 

«Про державну службу» та  «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених 

Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу", а також на 

посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій 

і статус суддів",  

- іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в 

органах місцевого самоврядування здійснюється  в повному обсязі за зверненнями цих 

осіб із відповідним посвідченням з 01.01.2017 року, але не раніше дати видачі посвідчення. 

Звертаємо увагу, що з 01.01.2016 пільги надавались лише ветеранам військової 

служби, а з 01.01.2017 року пільги надаються всім категоріям ветеранів, визначених 

Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» 

6. При цьому у зв’язку із внесенням змін до законів України «Про судову 

експертизу», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Положення про помічника консультанта народного депутата України, 

затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам,  

працюючим: 

-  на посадах судових експертів (стаття 18 Закону України «Про судову експертизу»); 

- службовцям Національного банку у період роботи у Національному банку (стаття 64 

Закону України «Про Національний банк України») 

- на посаді помічника-консультанта народного депутата України (частина шоста статті 

1.1 Положення про помічника консультанта народного депутата України); 

крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на 

яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту";  

- посадовим особам місцевого самоврядування у період служби в органах місцевого 

самоврядування (статті 1-3, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування») крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових 

дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України 

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
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ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” пенсії 

виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.  

Для забезпечення виплати пенсій необхідно запросити осіб, які належать до 

вищезазначеної категорії до органів Пенсійного фонду для з’ясування підстав для 

поновлення виплати пенсії у встановленому порядку.  

За наявності підстав та згідно заяви про поновлення виплати пенсії (зразок заяви про 

виплату пенсії згідно додатку 4 до пункту 4.10 Порядку подання та оформлення документів 

для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління 

Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1), виплата пенсії поновлюється з 01.01.2017 

року. 

Звертаємо увагу, що журналістам державних та комунальних засобів масової 

інформації необхідно було поновити виплату пенсій з 01.05.2016  

А відповідно до статті 29 Закону України «Про дипломатичну службу» працівникам 

дипломатичної служби (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників 

бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") у період роботи пенсії, призначені 

відповідно до законодавства України, не виплачуються. 

 

Враховуючи вищевикладене, наводимо таблицю виплати пенсій даній категорій осіб 

 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 

Робота на посадах, 
передбачених 

Законами України: 

Закон, за яким особа одержує пенсію 
Про 

загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування 

 
 
 

Про пенсійне 
забезпечення 

осіб, звільнених 
з військової 
служби, та 

деяких інших 
осіб 

 
 
 
 
 

Про наукову і науково-
технічну діяльність 

 
 

Про пенсійне 
забезпечення 

Про судоустрій та 
статус суддів 

Про прокуратуру 

Про державну 
службу 

Про статус 
народного депутата 

«Про статус і 
соціальний захист 

громадян, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи» 
Про статус народного 

депутата України 

85% 100% 

85% від пенсії обчисленої 
відповідно до ЗУ “Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування 
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Про наукову і науково-
технічну діяльність  

85% 100% 

Для пенсій призначених  
до 01.10.2011 

 
85% від пенсії обчисленої 

відповідно до ЗУ “Про 
наукову і нуково-технічну 

діяльність 
Для пенсій призначених  

після 01.10.2011 
 

85% від пенсії обчисленої 
відповідно до ЗУ “Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування 
На посадах державної 

служби, визначені  
Законом України  

від 10 грудня 2015р. 
№ 889-VIII  

"Про державну службу 

Не  
виплачується 

Не 
виплачується 

 
85% від пенсії обчисленої 

відповідно до ЗУ “Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування 

Про прокуратуру Не  
виплачується 

Не 
виплачується 

85% від пенсії обчисленої 
відповідно до ЗУ “Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування 

Про судоустрій і статус 
суддів 

Не  
виплачується 

Не 
виплачується 

85% від пенсії обчисленої 
відповідно до ЗУ “Про 
загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування 
На інших посадах окрім 

дипломатів, в т.ч. 
журналісти, судові 

експерти, службовці 
Національного банку, 

посадові особи 
місцевого 

самоврядування, 
помічники-консультанти 

народного депутата 
України 

85% 100% 

 
 

85% 
«Про наукову і нуково-

технічну діяльність 

 
 ІІІ інші положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» від 06 грудня 2016 року №1774-VIII 

1. Відповідно до статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї статті, 

щороку здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій через збільшення показника 

середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, на 

коефіцієнт, що відповідає не менш як 20 відсоткам показника зростання середньої 

заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім 

роком. Розмір та порядок такого підвищення пенсії визначаються у межах бюджету 

Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України. 

2. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії                           

(з урахуваванням 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 Бадьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.  
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При цьому з 30.09.2016 набрав чинності  Закон України «Про судоустрій та 

статус суддів» від 02.06.2016 №1402 (далі – Закон 1402), який не передбачав обмеження 

довічного грошового утримання максимальним розміром та не встановлював особливий 

порядок виплати працюючим пенсіонерам. У зв’язку з вищевикладеним щомісячне довічне 

грошове утримання призначалося/перераховувалося, в тому числі з 01.12.2016 у зв’язку зі 

зміною прожиткового мінімуму, без обмеження максимальним розміром. 

Законом 1774 з 01.01.2017 встановлено обмеження щомісячного довічного грошового 

утримання максимальним розміром 10740 грн. Та особливий порядок виплати в період 

роботи. Щомісячне довічне грошове утримання, яке призначене/перераховане з 01.01.2017, 

обмежується максимальним розміром 10740 грн. та застосовується особливий порядок 

виплати щомісячного довічного грошового утримання, що визначено пунктом 25 розділу 

ХІІ Закону 1402 в редакції Закону 1774. 

З 05.01.2017  відповідно до Закону 1798 щомісячне довічне грошове утримання судді у 

відставці виплачується без обмеження максимальним розміром та без урахування 

особливого порядку виплати в період роботи. 

При цьому звертаємо увагу, що в разі перерахунку щомісячного довічного грошового 

утримання з 01.01.2017 в розмірі 10740, 00 грн., а з 05.01.2017 розмір зазначеної виплати 

залишається в розмірі 10740, 00 грн. 

3. Продовжено справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору 

з пенсій або щомісячного довічного грошового утримання.  

Так, відповідно до пунктів 164.2.19 статтей 167.4 Податкового кодексу України 

податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій/щомісячного 

довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 

січня звітного податкового року, - у частині такого перевищення. Базою оподаткування є 

розмір, що перевищує 12470,00 грн. на місяць і протягом 2017 року ця сума є не змінною). 

Ставка податку на доходи фізичних осіб – 18%, військового збору – 1,5% бази 

оподаткування. 

Коло осіб, яким надаються пільги щодо справляння податку, залишається незмінним. 

Зокрема положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам 

бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 


