Доопрацьований проект
до реєстр. № 3052
Вносять народні
депутати України
Королевська Н.Ю.
та інші
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" щодо зменшення пенсійного віку та
страхового стажу як умов призначення пенсії за віком та відновлення
розміру коефіцієнту страхового стажу 1,35
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51,
ст.376 з наступними змінами) такі зміни :
1) друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 викласти в
такій редакції:
"За період участі в системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування величина оцінки одного року страхового стажу
дорівнює 1,35%.";
2) статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком
1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення
чоловіками 60 років, жінками – 55 років та наявності страхового стажу не
менше 15 років.
2. Зміна умов призначення пенсії в частині підвищення пенсійного віку
та збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком,
забороняється.";
3) у статті 28:
частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
"1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25
років, а у жінок 20 років страхового стажу встановлюється в розмірі
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного
законом. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої
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цим Законом, мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі
зменшується на розмір зазначеної пенсії.
За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і
20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії,
обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону.
Мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону
України "Про підвищення престижності шахтарської праці", та працівникам,
зайнятим повний робочий день під землею обслуговуванням зазначених осіб,
які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та
7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і
показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється
незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 90 відсотків середньої
заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму,
встановленого для осіб, які втратили працездатність.";
абзац другий частини третьої виключити;
частину п’яту виключити;
3) частину третю статті 29 виключити;
4) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
"2. За наявності у непрацюючих осіб з інвалідністю II і III груп - у
чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором пенсія по
інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до
статей 27 і 28 цього Закону.".
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за
місяцем його опублікування.
2. Особам, які на день набрання чинності цим Законом досягли
пенсійного віку і набули страхового стажу, визначених частиною першою
статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування", пенсія за віком призначається за їх зверненням з дотриманням
умов, передбачених Законом України "Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування".
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
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забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
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