
 

ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ З 1 ЛИПНЯ 2013 РОКУ 

 

Назва 

Закону і 

статті, в які 

внесено 

зміни 

 

Зміни, які відбулися з 1липня 2013р. 

 

Норма, що діяла до 

1липня 2013р. 

Закон 

№1058-IV 

пункт 15 

статті 11 

Надана можливість включення до страхового стажу 

періодів перебування жінки у відпустці у зв’язку з 

вагітністю та пологами й одержання у зв’язку з цим 

допомоги по вагітності і пологах. 

Раніше ціі періоди до 

страхового стажу не 

зараховувалися. 

Закон 

№1058-IV 

стаття 36 

 

Проведення виплати пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника дітям між завершенням навчання в одному 

із навчальних закладів та вступом до іншого навчального 

закладу або в період між завершенням навчання за одним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням 

навчання за іншим за умови, що такий період не 

перевищує чотирьох місяців. 

Раніше в ці періоди 

пенсія у зв’язку з 

втратою годувальника 

не виплачувалася. 

 

Закон 

№1058-IV 

частина 1 

статті 40 

 

Можливість вилучення із підрахунку періодів одержання 

допомоги по безробіттю в межах до 60 календарних 

місяців страхового стажу та за умови, що періоди 

одержання допомоги по безробіттю з урахуванням будь-

якого періоду страхового стажу поспіль у сумі становлять 

не більш як 10% тривалості страхового стажу. 

Проведення оптимізації 

таким чином 

передбачено не було 

 

Закон 

№1058-IV 

частина 2 

статті 40 

Заробітна плата визначається за формулою, в якій сума 

коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць ділиться на 

місяці, які враховано для визначення страхового стажу. 

Заробітна плата 

визначалася за 

формулою, в якій сума 

коефіцієнтів заробітної 

плати за кожен місяць 

ділилася на кількість 

місяців, за які 

розраховано коефіцієнт 

заробітної плати. 

Закон З 1 березня кожного року на коефіцієнт, який відповідає не З 1 березня кожного року 



№1058-IV 

Частина  2 

статті 42: 

 

менш як 20% показника зростання середньої заробітної 

плати в Україні, порівняно з попереднім роком, 

збільшуватиметься  заробітна плата, з якої призначено 

(попередньо перераховано) пенсію. 

Підвищення зарплати буде здійснюватися незалежно від 

коефіцієнта підвищення пенсійних виплат у минулому 

році. 

на коефіцієнт, який 

відповідав не менш як 

20% показника 

зростання середньої 

заробітної плати в 

Україні, порівняно з 

попереднім роком, 

збільшувалася 

пенсія.Підвищення пенсії 

залежало від коефіцієнта 

підвищення пенсійних 

виплат у минулому році. 

Закон 

№2262-XII) 

стаття 56 

Під час перебування особи на повному державному 

утриманні, їй виплачуватиметься 25% пенсії. Інші 75% 

пенсії перераховуватимуться відповідній установі 

(закладу) за особистою письмовою заявою особи. Ці кошти 

зараховуватемуться на банківські рахунки цих установ і 

будуть спрямовані виключно на поліпшення умов 

проживання в них зазначених осіб. 

 

Особи, які перебували у 

відповідних установах на 

повному державному 

утриманні, одержували 

пенсію в розмірі 25%. 

Інша частина (75%) в ці 

заклади не 

перераховувалася. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІНИ В ПЕНСІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 

 

З 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України “Про внесення 

зміни  до статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною” щодо призначеня пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше 

дітей.  

Пунктом 8 статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги 

перед Україною” (зі змінами) передбачено, що «у разі смерті матері або 

позбавлення її батьківських прав виховання п’ятьох та більше дітей до 

шестирічного віку здійснювалось батьком, право на пенсію за особливі 

заслуги перед Україною надається батьку. При цьому враховуються діти, 

усиновлені в установленому законом порядку». 

Слушно зауважити, що багатодітні батьки, яким призначено 

дострокову пенсію за віком згідно з абзацом 5 п. 3 розділу XV Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають 

право на призначення пенсії за особливі заслуги. 

 Для порушення клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги 

перед Україною, таким батькам необхідно звернутися до управління 

Пенсійного фонду України за місцем одержання пенсії з заявою та 

відповідними документами, а саме: 

- копією паспорта; 

- свідоцтвами про народження всіх дітей; 

- документами, що підтверджують факт смерті матері або 

позбавлення її батьківських прав. 

 

 

 
 


