
Обзор законодательных изменений в 2015 году

28 декабря 2014 г. Верховной Радой Украины приняты в качестве законов

ряд законопроектов, кардинально влияющих на действующую систему учета и

налогообложения  субъектов  хозяйствования.  Изменения  коснулись

практически  всех  налогов.  Ниже приведет  обзор  основных  законодательных

новшеств (на момент данной публикации Президент Украины подписал Закон

от 28.12.14г. №77-VIII, остальные изменения пока в статусе законопроектов).

 ЗАКОН УКРАИНЫ от 28.12.14г. №77-VIII

С 1 января 2015 года принят в новой редакции Закон Украины «Об 

общеобязательном государственном социальном страховании».

Основные новшества данного закона:

1) Внесены изменения в статью 24 КЗоТ Украины: теперь о заключении

трудового  договора  с  каждым  работником  (оформлении  приказа,

распоряжения)  необходимо  уведомлять  налоговый  орган.  Исключена  статья

241,  которой  ранее  вводилась  обязанность  работодателя-физического  лица

регистрировать в службе занятости трудовой договор с работником;

2)  Введены  значительные  штрафы  за  нарушение  трудового

законодательства  (статья  265  КЗоТ).  Так,  например,  предусмотрен  штраф  в

размере 30 минимальных зарплат (36540 грн.) за фактический допуск работника

к  работе  без  оформления  трудового  договора  (контракта),  за  оформление

работника  на  неполное  рабочее  время  в  случае  фактического  выполнения

работы в течение полного рабочего времени, а также за выплату заработной

платы  без  начисления  и  уплаты  единого  взноса  на  общеобязательное

государственное социальное страхование и налогов.

Объединение фондов

Законом № 77 в новой редакции изложен Закон Украины от 23.09.99 г. № 

1105-XIV (далее — Закон № 1105). Его новое название — «Об 

общеобязательном государственном социальном страховании», а старое — «Об

общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату 

трудоспособности».

Теперь он регулирует как социальное страхование от несчастного случая на 



производстве, так и страхование от временной утраты трудоспособности, а 

также запланированное медицинское страхование. При этом главным органом 

по всем видами страхования будет один общий Фонд. Так, с 1 января 2015 года 

создается Фонд социального страхования Украины, который объединяет Фонд 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и Фонд социального страхования по временной

утрате трудоспособности. 

Для лиц со страховым стажем от 5 до 8 лет уменьшен размер больничных

Важно: для застрахованных лиц со страховым стажем от 5 до 8 лет пособие по 

временной нетрудоспособности уменьшилось на 10%.

Систематизируем в нижеследующей таблице размер пособия по временной 

нетрудоспособности для застрахованных лиц согласно ст. 24 Закона № 1105. 

Размер пособия по

временной

нетрудоспособнос-

ти 

Требование для застрахованных лиц 

средней

заработной платы

(дохода) 

страховой стаж до 3-х лет 
страховой стаж от 3-х до 5-ти лет 
страховой стаж от 5-ти до 8-ми лет 
страховой стаж свыше 8 лет или независимо от страхового 

стажа:

застрахованным лицам, отнесенным к 1–4 категорий лиц, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, которое их заменяет и 

присматривает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, 

потерпевшим от Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны и лицам, на которые распространяется 

действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, 

гарантиях их социальной защиты» от 22.10.93 г. № 3551-

XII;

лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

донорам, имеющим право на льготу 



Зміни, що внесені Законом України «Про внесення змін та визнання

такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28

грудня 2014 року № 76-VIII, Законом України «Про внесення змін до

деяких законодавчих актів України щодо реформування

загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації

фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII, Законом України «Про

Державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. № 80-VIII

до деяких Законів України

Зміст чинної норми
Зміст норми закону до внесення змін

Стаття 47. Права, обов'язки та соціальні

гарантії педагогічних працівників

пенсію  за  вислугу  років  за  наявності

стажу безперервної педагогічної  роботи

не менше ніж 25 років.

Законом України від 28.12.2014 р. № 80-

VIII установлено, що норми і положення

абзацу третього частини другої статті 47

застосовуються  у  порядку  та  розмірах,

встановлених  Кабінетом  Міністрів

України, виходячи з наявних фінансових

ресурсів  державного  і  місцевого

бюджетів  та  бюджетів  фондів

загальнообов'язкового  державного

соціального  страхування  (п.9

Прикінцевих положень)

пенсію за вислугу років за наявності

стажу  безперервної  педагогічної

роботи не менше ніж 25 років.

Закону України "Про вищу освіту" (п. 41) 

Підпункт  3

пункту  5

розділу  XV

"Прикінцеві  та

Прикінцеві та перехідні положення

5. Кабінету Міністрів України:

3)  забезпечити  виплату  надбавок  до  посадових  окладів

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів



перехідні

положення"

виключити

державної та комунальної форми власності у таких розмірах:

починаючи з 1 січня 2016 року:

надбавки за науковий ступінь доктора філософії у розмірі не

менш як 13 відсотків посадового окладу;

надбавки за науковий ступінь доктора наук у розмірі не менш

як 16 відсотків посадового окладу;

надбавки  за  вчені  звання  доцента  і  старшого  дослідника  у

розмірі не менш як 15 відсотків посадового окладу;

надбавки за вчене звання професора у розмірі не менш як 23

відсотки посадового окладу;

починаючи з 1 січня 2017 року:

надбавки за науковий ступінь доктора філософії у розмірі не

менш як 14 відсотків посадового окладу;

надбавки за науковий ступінь доктора наук у розмірі не менш

як 18 відсотків посадового окладу;

надбавки  за  вчені  звання  доцента  і  старшого  дослідника  у

розмірі не менш як 20 відсотків посадового окладу;

надбавки за вчене звання професора у розмірі не менш як 28

відсотків посадового окладу;

починаючи з 1 січня 2018 року:

надбавки за науковий ступінь доктора філософії у розмірі 15

відсотків посадового окладу;

надбавки  за  науковий  ступінь  доктора  наук  у  розмірі  20

відсотків посадового окладу;

надбавки  за  вчені  звання  доцента  і  старшого  дослідника  у

розмірі 25 відсотків посадового окладу;

надбавки  за  вчене  звання  професора  у  розмірі  33  відсотки

посадового окладу;

4)  забезпечити  обсяги  гарантованого  фінансування  наукової

діяльності  кожного  вищого  навчального  закладу,  що  має

статус дослідницького, у таких розмірах:

починаючи  з  1  січня  2016  року  -  не  менш як  10  відсотків



державних коштів, що виділяються для його утримання;

починаючи  з  1  січня  2017  року  -  не  менш як  15  відсотків

державних коштів, що виділяються для його утримання;

починаючи  з  1  січня  2018  року  -  не  менш як  25  відсотків

державних коштів, що виділяються для його утримання;

5)  забезпечити  обсяги  гарантованого  фінансування  наукової

діяльності  кожного  вищого  навчального  закладу,  що  має

статус національного, у таких розмірах:

починаючи  з  1  січня  2016  року  -  не  менш  як  4  відсотки

державних коштів, що виділяються для його утримання;

починаючи  з  1  січня  2017  року  -  не  менш  як  7  відсотків

державних коштів, що виділяються для його утримання;

починаючи  з  1  січня  2018  року  -  не  менш як  10  відсотків

державних коштів, що виділяються для його утримання
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (п. 20 )

Стаття  24.  Пенсійне  забезпечення  та

соціальний захист наукового працівника

Пенсії науковим (науково-педагогічним)

працівникам призначаються в розмірі 60

відсотків  від  сум  заробітної  плати

наукового  (науково-педагогічного)

працівника, яка визначається відповідно

до  статті  23  цього  Закону  та  частини

другої  статті  40  Закону  України  "Про

загальнообов'язкове  державне  пенсійне

страхування"  та  на  яку  відповідно  до

законодавства  нараховується  збір  на

обов'язкове  державне  пенсійне

страхування (внески).

Законом України від 28.12.2014 р. № 80-

VIII  установлено,  що  норми  і

Пенсії  науковим  (науково-

педагогічним)  працівникам

призначаються  в  розмірі  80

відсотків  від  сум  заробітної  плати

наукового  (науково-педагогічного)

працівника,  яка  визначається

відповідно до статті 23 цього Закону

та  частини  другої  статті  40  Закону

України  "Про  загальнообов'язкове

державне  пенсійне  страхування"  та

на яку  відповідно  до законодавства

нараховується  збір  на  обов'язкове

державне  пенсійне  страхування

(внески).



положення частини третьої  статті  24

застосовуються у порядку та розмірах,

встановлених  Кабінетом  Міністрів

України,  виходячи  з  наявних

фінансових  ресурсів  державного  і

місцевого  бюджетів  та  бюджетів

фондів  загальнообов'язкового

державного  соціального  страхування

(п.9 Прикінцевих положень)

При  виході  на  пенсію  з  посади

наукового  (науково-педагогічного)

працівника відповідно до цього Закону

науковому  (науково-педагогічному)

працівнику  видається  грошова

допомога  в  розмірі  шести  місячних

посадових  окладів  (ставок)  з

урахуванням  надбавок  і  доплат за

наявності  стажу  роботи  на  посадах,

зазначених  у  Переліку  посад  наукових

(науково-педагогічних)  працівників

підприємств,  установ,  організацій,

вищих  навчальних  закладів,

перебування  на  яких  дає  право  на

призначення пенсії та виплату грошової

допомоги  у  разі  виходу  на  пенсію

відповідно до цієї статті, затвердженому

Кабінетом Міністрів України, не менше:

для чоловіків - 12,5 року; 

для жінок - 10 років. 

Законом України від 28.12.2014 р. № 80-

При  виході  на  пенсію  з  посади

наукового  (науково-педагогічного)

працівника  відповідно  до  цього

Закону  науковому  (науково-

педагогічному)  працівнику

видається  грошова  допомога  в

розмірі  шести  місячних  посадових

окладів  (ставок)  з  урахуванням

надбавок і доплат за наявності стажу

роботи  на  посадах,  зазначених  у

Переліку  посад  наукових  (науково-

педагогічних)  працівників

підприємств,  установ,  організацій,

вищих  навчальних  закладів,

перебування  на  яких  дає  право  на

призначення  пенсії  та  виплату

грошової допомоги у разі виходу на

пенсію  відповідно  до  цієї  статті,

затвердженому Кабінетом Міністрів

України, не менше:

для чоловіків - 12,5 року;

для жінок - 10 років.



VIII установлено, що норми і положення

частини  дев'ятнадцятої  статті  24

застосовуються  у порядку та розмірах,

встановлених  Кабінетом  Міністрів

України,  виходячи  з  наявних

фінансових  ресурсів  державного  і

місцевого  бюджетів та  бюджетів

фондів  загальнообов'язкового

державного  соціального  страхування

(п.9 Прикінцевих положень)

Пенсія  по  інвалідності  внаслідок

трудового  каліцтва чи  професійного

захворювання,  а  також  унаслідок

каліцтва чи захворювання у зв'язку з

Чорнобильською  катастрофою

науковому  (науково-педагогічному)

працівнику  призначається  в  таких

розмірах: 

інвалідам  I  групи  -  60  відсотків

заробітної  плати  наукового  (науково-

педагогічного) працівника; 

інвалідам  II  групи  -  50  відсотків

заробітної  плати  наукового  (науково-

педагогічного) працівника; 

Законом України від 28.12.2014 р. № 80-

VIII установлено, що норми і положення

частини  двадцятої  статті  24

застосовуються  у порядку та розмірах,

встановлених  Кабінетом  Міністрів

України,  виходячи  з  наявних

Пенсія  по  інвалідності  внаслідок

трудового каліцтва чи

професійного захворювання, а також

унаслідок каліцтва чи захворювання

у  зв'язку  з  Чорнобильською

катастрофою   науковому  (науково-

педагогічному)  працівнику

призначається в таких розмірах:

інвалідам  I  групи  -  80  відсотків

заробітної  плати  наукового

(науково-педагогічного) працівника;

інвалідам  II  групи  -  60  відсотків

заробітної  плати   наукового

(науково-педагогічного) працівника;



фінансових  ресурсів  державного  і

місцевого  бюджетів та  бюджетів

фондів  загальнообов'язкового

державного  соціального  страхування

(п.9 Прикінцевих положень)

Пенсія  в  разі  втрати  годувальника

призначається  непрацездатним  членам

сім'ї  померлого  наукового  (науково-

педагогічного)  працівника

(годувальника),  які  були  на  його

утриманні  (при  цьому  дітям  пенсія

призначається  незалежно  від  того,  чи

були вони на утриманні годувальника),

у розмірі: 

60 відсотків пенсії наукового (науково-

педагогічного)  працівника  -  на  трьох  і

більше непрацездатних членів сім'ї; 

50 відсотків -  на  двох непрацездатних

членів сім'ї;

Доповнено

Науковий  (науково-педагогічний)

працівник,  звільнений  з  роботи  у

зв'язку  із  засудженням  за  умисний

злочин,  вчинений  з  використанням

свого  посадового  становища,  або

притягненням  до  адміністративної

відповідальності  за  вчинення

правопорушення,  пов'язаного  з

Пенсія  в  разі  втрати  годувальника

призначається  непрацездатним

членам  сім'ї  померлого  наукового

(науково-педагогічного)  працівника

(годувальника),  які  були  на  його

утриманні  (при  цьому  дітям  пенсія

призначається  незалежно  від  того,

чи  були  вони  на  утриманні

годувальника), у розмірі:

80  відсотків пенсії  наукового

(науково-педагогічного)  працівника

- на трьох і  більше непрацездатних

членів сім'ї;

60  відсотків -  на  двох

непрацездатних членів сім'ї;

Достроково  призначена  пенсія  з

урахуванням  підпункту  "г"  частини

першої  пункту  1  статті  26  Закону

України "Про зайнятість населення",

пункту "в" частини другої статті  12

Закону України "Про загальні засади

подальшої  експлуатації  і  зняття  з

експлуатації Чорнобильської АЕС та



корупцією,  позбавляється  права  на

одержання пенсії, передбаченого цією

статтею.  У  таких  випадках  пенсія

науковим  (науково-педагогічним)

працівникам  призначається  на

загальних підставах.

перетворення  зруйнованого

четвертого енергоблока цієї АЕС на

екологічно  безпечну  систему"  і

статті  21  Закону  України  "Про

основні  засади  соціального  захисту

ветеранів  праці  та  інших  громадян

похилого віку в Україні" у період до

досягнення  пенсійного  віку,

встановленого частиною другою цієї

статті,  працюючим  пенсіонерам  не

виплачується.

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" (п. 31)

Стаття  5.  Джерела  коштів  на  проведення  індексації  грошових  доходів

населення

Доповнено 

Проведення  індексації  грошових  доходів  населення  здійснюється  у  межах

фінансових  ресурсів  бюджетів  усіх  рівнів,  бюджету  Пенсійного  фонду

України  та  бюджетів  інших  фондів  загальнообов'язкового  державного

соціального страхування на відповідний рік.
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (п. 14)

Стаття  30.  Соціальні  гарантії

працівників бібліотек

Пільги  на  безплатне  користування

житлом  з  опаленням  та  освітленням,

передбачені  частиною  другою  цієї

статті, надаються за умови, якщо розмір

середньомісячного  сукупного  доходу

сім'ї  в  розрахунку  на  одну  особу за

попередні  шість  місяців  не  перевищує

величини  доходу,  який  дає  право  на

податкову  соціальну  пільгу  у  порядку,

Пільги  на  безплатне  користування

житлом з опаленням та освітленням,

передбачені  частиною  другою  цієї

статті,  надаються  працівникам  за

умови, якщо розмір їх за попередні

шість  місяців  не  перевищує

величини доходу, який дає право на

податкову  соціальну  пільгу,  у

порядку,  визначеному  Кабінетом



визначеному  Кабінетом  Міністрів

України.

Міністрів України.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та

інших громадян похилого віку в Україні» (п. 12)
Стаття 7. Пільги ветеранам праці 

Ветеранам праці надаються такі пільги: 

2)  першочергове  безплатне

зубопротезування  (за  винятком

протезування  із  дорогоцінних  металів)

за  умови,  якщо  розмір

середньомісячного  сукупного  доходу

сім'ї  в  розрахунку  на  одну  особу  за

попередні шість місяців не перевищує

величини доходу,  який  дає  право на

податкову соціальну пільгу у порядку,

визначеному  Кабінетом  Міністрів

України; 

12)  буде  виключено  з  1  червня  2015

року,  крім  норм  щодо  забезпечення

пільговим  проїздом  інвалідів  I  та  II

групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,

учнів із малозабезпечених сімей та осіб,

які  їх  супроводжують  і  які

супроводжують  інваліда  І  групи,

учасників бойових дій.

 

з  1 липня 2015 року пільговий проїзд

надаватиметься за  умови,  якщо

середньомісячний сукупний доход сім'ї

2)  першочергове  безплатне

зубопротезування  (за  винятком

протезування  із  дорогоцінних

металів);

12) безплатний проїзд всіма видами

міського  пасажирського  транспорту

(за  винятком  таксі),  автомобільним

транспортом  загального

користування  (за  винятком  таксі)  в

сільській  місцевості,  а  також

залізничним  і  водним  транспортом

приміського  сполучення  та

автобусами приміських маршрутів в

межах  області  (Автономної

Республіки  Крим)  за  місцем

проживання. 



в розрахунку на одну особу за попередні

шість місяців не перевищував величини

доходу,  який  дає  право  на  податкову

соціальну  пільгу  у  порядку,

визначеному  Кабінетом  Міністрів

України. 

 

Стаття  9.  Пільги  для  осіб,  які  мають

особливі  трудові  заслуги  перед

Батьківщиною

 

Особам,  які  мають  особливі  трудові

заслуги перед Батьківщиною, надаються

такі пільги:

6)  безоплатне  першочергове

забезпечення  санаторно-курортним

лікуванням.  Порядок  надання  путівок

визначаються  Кабінетом  Міністрів

України;

15)  буде  виключено  з  1  червня  2015

року крім  норм  щодо  забезпечення

пільговим проїздом  інвалідів  I  та  II

групи,  дітей-інвалідів,  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування,  учнів  із  малозабезпечених

 сімей та осіб, які їх супроводжують і

 які  супроводжують  інваліда  І  групи,

учасників бойових дій (п.11 Прикінцевих

положень закону №76)

6)  безоплатне  першочергове

забезпечення  санаторно-курортним

лікуванням  з  компенсацією

вартості  проїзду  до  санаторно-

курортного  закладу  і  назад.

Порядок надання путівок,  розмір та

порядок  виплати  компенсації

визначаються  Кабінетом  Міністрів

України;

15)  безплатний  проїзд  один  раз  на

рік  (туди  і  назад)  залізничним

транспортом  у  двомісному  купе

спальних  вагонів  швидких  і

пасажирських  поїздів,  водним

транспортом  у  каютах  першого

класу  (на  місцях  першої  категорії)

експресних  і  пасажирських  ліній,

повітряним  або  міжміським

автомобільним транспортом;



16)  буде  виключено  з  1  червня  2015

року,  крім  норм  щодо  забезпечення

пільговим проїздом  інвалідів  I  та  II

групи,  дітей-інвалідів,  дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування,  учнів  із  малозабезпечених

 сімей  та  осіб,  які  їх  супроводжують

і які  супроводжують  інваліда  І  групи,

учасників  бойових дій  (п.11Прикінцевих

положень закону №76)

Установити,  що  пільги,  передбачені

пунктами 4,  5,  7 та 12 частини першої

цієї  статті,  надаються  за  умови,  якщо

розмір  середньомісячного  сукупного

доходу сім'ї в розрахунку на одну особу

за попередні шість місяців не перевищує

величини  доходу,  який  дає  право  на

податкову  соціальну  пільгу  у  порядку,

визначеному  Кабінетом  Міністрів

України;

16)  безплатне  користування

внутріміським  транспортом

(трамваєм,  автобусом,  тролейбусом,

метрополітеном,  водними

переправами) і поїздами приміського

сполучення, а в сільській місцевості

- автобусами внутріобласних ліній; 

4)  першочергове  безплатне

забезпечення ліками, що придбані за

рецептами  лікаря,  доставка  за  його

висновком ліків додому; 

5)  безплатне виготовлення і  ремонт

зубних протезів  (крім виготовлених

з дорогоцінних металів);

7)  звільнення  передбачених  цією

статтею  осіб  і  членів  їх  сімей,  що

спільно  проживають  з  ними,  від

квартирної  плати,  незалежно  від

форм  власності  житлового  фонду,

оплати комунальних послуг у межах

норм,  встановлених законодавством

(водопостачання,  каналізація,  газ,

електроенергія,  гаряче

водопостачання,  центральне

опалення, а в будинках, що не мають

центрального  опалення,  -  надання

палива,  придбаного  у  межах  норм,



Законом України від 28.12.2014 р. № 80-

VIII установлено, що норми і положення

статті  9  застосовуються  у  порядку  та

розмірах,  встановлених  Кабінетом

Міністрів  України,  виходячи з  наявних

фінансових  ресурсів  державного  і

місцевого бюджетів та бюджетів фондів

загальнообов'язкового  державного

соціального  страхування   (п.9

Прикінцевих положень) 

встановлених  для  продажу

населенню,  та  інші  види

комунальних  послуг),  від  плати  за

користування домашнім телефоном і

позавідомчою  охоронною

сигналізацією  житла  незалежно  від

виду  житлового  фонду.  Зазначені

пільги  зберігаються  за  одним  із

подружжя, що пережило, і батьками

Героїв Соціалістичної Праці, Героїв

України,  повних  кавалерів  ордена

Трудової Слави;

12)  позачергове  користування всіма

видами послуг зв'язку, позачергове і

безплатне  встановлення  домашніх

телефонів,  позачергове  і  безплатне

обладнання  житла  засобами

позавідомчої охоронної сигналізації;
Стаття 21. Достроковий вихід на пенсію 

Виключено

Особам,  трудовий  договір  з  якими

розірвано  за  півтора  року  до

досягнення  пенсійного  віку,

встановленого  статтею  26  Закону

України  "Про  загальнообов'язкове

державне пенсійне страхування", або

віку,  що  дає  право  на  призначення

пенсії відповідно до законів України

"Про державну службу", "Про статус

народного  депутата  України",  "Про

прокуратуру",  "Про  наукову  і

науково-технічну  діяльність"  (за

наявності  відповідних  умов),  з

ініціативи  власника  або

уповноваженого  ним  органу  у



відшкодування  витрат  Пенсійного

фонду  України  на  фінансування

достроково призначених пенсій за віком

з  урахуванням  статті  21  щодо  пенсій,

призначених до набрання чинності цим

Законом України від 28.12.2014 р. № 76-

VIII,  передбачити  за  рахунок  коштів

Державного бюджету України

установлено, що достроково призначені

пенсії за віком з урахуванням статті 21,

до набрання чинності  Законом України

від 28.12.2014 р. № 76-VIII, працюючим

пенсіонерам не виплачуються

зв'язку  із  змінами  в  організації

виробництва  і  праці,  в  тому  числі

ліквідацією,  реорганізацією,

перепрофілюванням  підприємств,

установ та організацій, скороченням

чисельності або штату працівників, а

також  виявленою  невідповідністю

працівника  займаній  посаді  за

станом здоров'я,  гарантується право

на  достроковий  вихід  на  пенсію  за

півтора  року  до  встановленого

законодавством  строку,  якщо  вони

мають  страховий  стаж,  необхідний

для  призначення  пенсії  за  віком  у

мінімальному розмірі, передбачений

абзацом  першим  частини  першої

статті  28  Закону  України  "Про

загальнообов'язкове  державне

пенсійне страхування".

Виплата пенсій особам, звільненим у

зв'язку з виявленою невідповідністю

працівника  займаній  посаді  за

станом  здоров'я,  зазначеним  у

частині  першій  цієї  статті,

здійснюється  за  рахунок  коштів

Державного  бюджету  України  до

досягнення ними пенсійного віку.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

( п.32)
Розділ  XV

ПРИКІНЦЕВІ

7.  Достроково  призначена  пенсія  за  віком  з  урахуванням

підпункту  "г"  частини  першої  пункту  1  статті  26  Закону



ПОЛОЖЕННЯ

7.  Пункт  7

розділу  XV

виключено 

України  "Про  зайнятість  населення",  пункту  "в"  частини

другої  статті  12  Закону  України  "Про  загальні  засади

подальшої  експлуатації  і  зняття  з  експлуатації

Чорнобильської  АЕС  та  перетворення  зруйнованого

четвертого  енергоблока  цієї  АЕС  на  екологічно  безпечну

систему" та статті  21 Закону України "Про основні засади

соціального  захисту  ветеранів  праці  та  інших  громадян

похилого віку в Україні" у період до досягнення пенсійного

віку,  встановленого  статтею  26  цього  Закону,  працюючим

пенсіонерам не виплачується.
11. Установити, що норми цього Закону в частині вилучення пільгового 

проїзду окремих категорій громадян набувають чинності з 1 червня 2015 

року, крім норм щодо забезпечення пільговим проїздом інвалідів I та II 

групи, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, учнів із малозабезпечених сімей та осіб, які їх супроводжують і

які супроводжують інваліда І групи, учасників бойових дій.
14. Кабінету Міністрів України за результатами першого півріччя 2015 року 

та з урахуванням економічної ситуації затвердити порядок проведення 

індексації заробітної плати, грошового забезпечення, пенсійних та 

соціальних виплат.
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