
“Роз'яснення до Закону України «Про загальнообов'язкове 

пенсійне страхування», який діє з 1 жовтня 2011 року” 

 

Як призначатиметься пенсія людям, котрі виходитимуть на пенсію за 

спеціальними законами, приміром, держслужбовцям — тим, хто йде на 

відпочинок, і тим, хто продовжуватиме працювати?  

Чи отримуватимуть вони і пенсію, й зарплату? 

— Для державних службовців та інших категорій осіб, умови пенсійного 

забезпечення яких відмінні від загальних, встановлені обмеження як у розмірі 

пенсії, так і в порядку її виплати. Державний службовець, якому пенсія 

призначена після 1 жовтня, вже не матиме права на одержання пенсії у розмірі 

90% від заробітної плати. Цей показник зменшено до 80%. Спеціальні умови 

пенсійного забезпечення будуть поширюватись тільки на тих осіб, які досягли 

пенсійного віку. Ніяких пільг щодо зменшення цього віку (крім випадку 

скорочення за 1,5 року) вже не існує. Такий державний службовець також не 

матиме права одержувати «спеціальну» пенсію та працювати на державній 

службі. У період роботи він буде одержувати тільки звичайну трудову пенсію. 

Якщо ж державний службовець вийшов на пенсію до 1 жовтня, то на нього 

вже не можна поширювати обмеження, встановлені новим Законом. Закон 

зворотної сили не має. 

Для всіх без винятку «нових» пенсіонерів максимальний розмір пенсії не 

може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. З 

1 жовтня ця сума становить 7 840 грн. Для тих, кому пенсія була призначена 

раніше і у вищому розмірі, пенсії не будуть індексуватись, перераховуватись, 

підвищуватись доти, доки їх розмір не досягне розміру максимальної величини. 

Ще одне нововведення стосується чоловіків — державних службовців. Для 

них пенсійний вік, починаючи з 2013 року, збільшуватиметься щороку на 6 

місяців — до 62 років. 

Якщо працівнику, прирівняному до держслужбовців, залишилось до 

виходу на пенсію 8 місяців, а закон вступив у силу 1 жовтня, то у якому 

віці має право вийти чоловік на пенсію? 

— У 60 років, процес пізнішого виходу на пенсію чоловіків 

держслужбовців розпочнеться з 2013 року і стосуватиметься чоловіків 1953 

року народження і молодших. 

 


